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 טי 8181 טי 16 יי .יטטטטיאדסאסאה קאט :

 רעדיינש רעטי םפושכ'רעפ רעד
 עה

 .א ?עטיּפַאק

 ןיא ןעועג זיא שנעמ ַא -- יקבוידַאלוב היה שיא
 -עזַאמ ןופ הביבס רעד ןיא טגיל סָאװ ,?עטדעטש ַא ,עקוועײדָאלז
 -יווצ ,עקוועיָאדָאזָאק ןוא שטיוװָאּפַאלּפַאח ןופ טייוו טשינ ,עקוועּפ
 סָאװ ,געוו םעד ףיוא טקנוּפ ,שטשירטס ןעשיווצ ןוא ילעּפמַאי ןעש
 ץעווערטעט ןייק טסָאװח-ישטעּפ ךרוד עדעבַאי-ישיּפ ןופ טרהָאפ עמ
 -- והילא ןועמש ומשו ;ץעּפוהעי ןייק ןעטרָאד ןופ ןוא
 ןעמ טָאה ןעפורעג ןוא ,ילא-ןועמש ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז ןוא
 ֿפהוש ןיא ןענוװַאד ם'ייב תמחמ ,"ונלוק-עמש ילא-ןועמש , םהיא
 ןעלקיצ ןוא ןעגניז ,ןעטײברַא ,ןעיירש עבט ַא טָאהעג רע טָאה
 ןעועג ןוא -- טייח שיא ה הי הו .תולוקיילוק ףיוא ךיז
 -יינש ענעביוהעג יד ןופ הלילח טשינ ,רעדיינש ַא שנעמ רעד זיא
 סָאד טפור עמ סָאװ ,"ריטלעבַאט, ן'כָאנ ןעהיינ סָאװ ,סרעד
 טסייה ,החמומ רעסיורג ַא ,קינטַאל ַא רעדיינש ַא רָאנ ,"לַאנרושז,
 טשינ לָאז עמ ,ךֶאֹל א ןעוועריצרעפ ,עטַאל ַא ןעגעל ףיוא ,סָאד
 טליו רהיא שובלמ א רַאפ סָאװ ןעוועצינרעביא רעדָא ,ןענעקרעד
 ,לשט? ,ןעמענ .יינ טְלַא ןופ ןעכַאמ שממ ,טייז רעקניל רעד ףיוא
 ןופ ,עטָאּפַאק ַא ףיוא םהיא ןעכַאמרעביא ןוא טַאלַאח ןעטלַא ןייַא
 ןעוועקיטשסיוא םינותחת יד ןופ ,םינותחת רַאּפ ַא -- עטָאּפַאק ַא
 טניימ -- שרעדנא סיּפע םעדכָאנ ?עבייל ם'נופ ןוא ,לעבייל ַא
 זיא םעד ףיוא ןוא !טיײברַא עגנירג ַאזַא ןיא סָאד זַא ,טשינ
 ןוא ,טלעוו רעד ןיא הירב ןייא ןעוועג "ןנלוק-עמש ילא-ןועמש
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 ןעטרָאד סָאװ ,לעטדעטש םערָא ןַײַא רהעז זיא עקוועיײדָאלז תמחמ
 ,ךַאז עכילטנייוועג אזַא טשינ סיּפע ןיא םישובלמ עיינ ןעכַאמ
 עקוועיידָאלז ןיא ן'ילא-ןועמש ןופ ןעטלַאהעג רעבירעד ןעמ טָאה
 טנַאקעג טשינ טָאה רע סָאװ ,רָאנ ןורסח ןייא .ואולמו םלוע ןייא

 עש'להק ןיא ןעקוקניירַא טָאהעג בעיל ,םידיננ יד טימ ןעמוקסיוא
 ןעדער ,טייל עמערָא יד ןופ עדווירק רעד ןָא ןעמעננָא ךיז ,ןעכַאז

 ןיא קסוע ךיז ןענעז סָאװ ,תובוט-ילעב יד ףיוא ךילטנעפָא ץנַאג
 ,היסהרפב עטָאלב רעד טימ ןעכַאמ עסקַאטילעב םעד ןוא ,רובצ-יכרצ

 ַא ,רעגיוזטולב ַא ,רעּפַאצדלעג ַא זיא רע זַא ,םהיא ףיוא ןעגָאז
 ןעבָאה סָאװ ,םינבר יד טימ םיטחוש יד ףיוא ןוא ,רעסערפנעשנעמ
 ,איפונכ ןייא זיא'ס זַא --- עסקַאט-לעב ן'טימ טַאלב ןעגָאלשעג
 ןיא חור ַא ,םינלזג ,םיחצור ,סרעליוק ,םיאמר ,םיבנג ןופ התכ ַא
 ןעדייז םעד זיב ןערָאװעג ןעגיױלפעגניירַא ןעטַאט ס'נעטַאט רעייז

 ...} ןענָאלשעגרעטנוא לאעמשי רעטעפ ן'טימ ,חרת

 -ןועמש , ךיז טָאה ,"קדצ-לעוּפ , הרבח ,תוכאלמ-ילעב ןעשיווצ

 ךַארּפש רעייז ףיוא ; "ןגנ-עדוי, ַא רַאפ טנעכערעג "ונלוק-עמש ילא
 עניילק יד ןיא טהעטשרעפ סָאװ ,שנעמ ַא : ןעסייהעג סָאד טָאה

 טימ ,םיקוסּפ טימ ןעטיש טנעלפ ילא-ןועמש תמחמ ,ךעל'תויתוא
 ,ןעניוטשעג טשינ סָאװ ,םישרדמ טימ ןוא ארמג רעקיטש עצנַאג
 םויה, ..."חמשאו ליִגֲא , .."יתנטק, .."ףמע , :ןעגיולפעג טשינ

 רצי עביט טָאװ, ..."ןצצוּפתיו וצצורתיוה ..."םלוע תרה

 המודכו ..."ןעבירשעג טהעטש קוסּפ ןיא יװ ,בותככ, ..."תורואמה
 ךימת םהיא ייב ןענעז סָאװ ,רעטרעוו עגיד'שדוק-ןושל עכלעזַא

 ַא ןופ השקשינ טָאהעג ְךָאנ רע טָאה וצרעד ןוא .טיירג ןעוועג
 רָאנ .סגידלעגרָאג ַא ןוא סגיכליה ַא וצ ?עסיבַא וליפא ,לעכ'לוק
 טימ םינוגינ עלַא טימ תואחסונ עלַא ןיא רָאלק ןעוועג זיא רע

 דומע םעד טַאהעג בעיל טָאה ןוא ,גינעווסיוא ףיוא תוליפת עֶלַא

 ,ןעכלהוש ןעשרעדיינש ןיא יַאבג ןעוועג זיא ןוא ,תושפנ-תנכס טימ

 "חתא , וצ הרות-תחמש ןעטסניימ םוצ ,ץלָאה יו שטעּפ טּפַאחעג

 .ךילטנייוועג יו ,"תיארה
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 ַא וימי ?כ ןעוועג זיא רע שטָאח ,"ונלוקדעמש ילא-ןועמש,
 -פָארַא רָאנ ,ןויבא ןייֵא טעמכ -- ןעגָאז ןָאק עמ ,ןַאמערָא רערעטיב
 --- ,הברדַא; .טַאהעג טנייפ רע טָאה טימרעד ךיז ייב ןעלַאפ
 סָאװ ,גידעבעל רהעמ ןצבק רחעמ סָאװ -- טגָאזעג רע טָאה
 ה א י :טנָאז ארמג יד יװ ,ןעגנוזענ רהעמ גירעגנוחה רהעמ
 ינסארק עקשטיווערעשטכ ?ארשיל אתוינע
 .."ארויח עקוויד?

 טפור עמ סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ילא-ךועמש ; רבדה רוציקה
 ,רעגירעדינ א רע זיא ןעוועג ."סכיליירפ ַא ןוא סמערַא ןייֵא ןָא
 ףעלקיטש טימ ןוא ןעלדָאנ טימ טקעטשעגמורַא ,שינעהעזרעפ א
 ַא רע טָאה טַאהעג ;רָאה עצרַאװש עטלעזיירקעג יד ןיא עטַאװ
 -רעטנוא יד ,זָאנ עטשטעלּפעגוצ ַא לעסיבַא ,לעדרעב ןעּפַאצ ןיילק
 ןוא עצרַאוװש ,עסיורג ןעגיוא ןוא ,ןעטלָאּפשעצ לעסיבַא פיל עטש
 -נעט א טימ דימת רע זיא ןעגנַאגעג ןוא ,עגידנעלכיימש גידנעטש
 -- םלוע תרה םויח , :זָאנ רעד רעטנוא לעדעיל ַא םימ ןוא לעצ
 | ..."} טגרָאזעג טשינ רָאנ

 פפוטמ ַא ןעוועג זיא רע ןוא -- תונבו םינב ול יהיו
 ןעשיווצ ,רעטכעט ןעטסניימ םוצ ,סקואוו יײלרעלַא ןופ רעדניק טימ
 בייו ןייז וא -- ותשא םשו ;ענעסכַאװרעד עכילטע ייז
 ,"ורגנכ,, ןייז ןעוועג זיא יז ןוא ,הזייריהלייב-הפיצ ןעסייהעג טָאה
 ַא ,עטיור ַא ,עכיוה ַא : םהיא ןופ ךּפיה רעד טקנוּפ ,טסייה סָאד
 סָאװ ,ןָא גָאט ןעטשרע םעד ןופ .קַאזָאק ַא ענידיא ַא ,עדנוזעג
 ןוא ןיירַא דנעה יד ןיא ןעמונעג םהיא יז טָאה ,הּפוח רעד ךָאנ
 סָאד ,קעדָאּפס ןיא ןעגנַאגעג זיא ןֹוא ,םהיא טזַאלעגסױרַא טשינ
 רהיא רַאפ טָאה רע ! רע טשינ ,ןַאמ רעד ןעוועג זיא יז : טסייה
 ,פױמ א ןענעפע םהיא ףיוא טגעלפ יז .ץרא"ףרד סיורג טַאהעג
 ,ןעגיוא רעיפ רעטנוא ,לָאמַא ןוא ; ןערעוװו טרעטיצרעפ רע טנעלפ
 שטַאּפ ַא ןעקעטשּפָא םהיא יז טנעלפ ,ןעמוקעגסיוא זיא'ס זַא
 ענעשעק ןיא ןעטלַאהעב ילא-ןועמש טגעלפ שטַאּפ םעדי ...ךיוא
 .קוסּפ ַא טימ לעטרעוו ַא חשעמ תעשב ןעגָאז ןוא
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 -ילייה רעד ןיא { טגרָאזעג טְשינ רָאנ -- םלוע תרה םויה ---

 ןַאמ רעד ,רע ןוא -- אוהו, :ןעבירשעג טהעטש הרות רענ
 -- } ב ,ןעגיטלעוועג ןָאהט ןוהט לָאז -- ?וש טי ,סָאד טסייה

 ,ברעמו חרזמ יכלמ לכ ןעמוק ןעגעמ סע ! ןעלַאפרַאפ זיא ,"ריד ןיא
 | | .4! ןעפלעה טשינ ייז ךיז טעוו

 טמוק הזייר-הלייב-הּפיצ .השעמ ַא ךיז טפערט --- םויה יהיו

 ַא טוהט ,קרַאמ ם'נופ קעשָאק ן'טימ רעמוז לָאמנייא ןהעג וצ
 יד טימ עקשירטעּפ לעסיב ן'טימ ?עבָאנק לעטניב סָאד ץימש
 טימ ןָא ךיז טפור ןוא ,טפיוקעגנייַא טָאה יז סָאװ ,סילפָאטרַאק
 | | | : סעב

 סואמו סאמנ ןיוש ! ןיירַא דרע רעד ןיא ןהעג סָאד זָאל --
 ,ןעטכַארטדוצ ,חומ םעד ןעכערב ךיז גָאט עלַא ,גָאט עלַא ןערָאװעג

 ַא ןופ ּפָאק ַא ןעבָאה ףרַאדַאב עמ .,סעמערַאװ ןעמ טּכָאק סָאװ
 רעבָא ןוא סילָאסַאפ טימ ךעלנייט לָאמ ַא רעדעיו ! רעטסינימ

 רַאפ ןעפָארטש טשינ לָאז טָאג ,סילָאסַאפ טימ ךעלנייט לָאמ ַא

 ,עט'ינע ַאזַא ,עט'נצבק ַאזַא ,הכרב-המחנ ,?שמל ,טֶָא !דער יד

 ? סָאװ רַאפ ! געיצ א ןעבָאה יז ףרַאדַאב ,עט'נופלד ַאזַא ,עט'נויבא

 טרָאפ רָאנ ,רעדיינש ַא יקַאט ,המלש-רעזייל ןַאמ ַא טָאה יז םורָאװ
 ,בוטש ןיא געיצ ַא ןַאהרַאפ ?געיצ ַא טייקניניילק ַא !שטנעמ ַא

 ןעכָאקּפָא ןָאק עמ ;רעדניק יד רַאֿפ ךלימ ?עזעלנ ַא ןַאהרַאפ זיא

 ןייז אצוי ,סעמערַאו ַא ןעּפוטשּפֶא ,ךלימ טימ עשאק ַא לָאמ א

 לעקיטש ַא ,ענעטעמס-ריּפ לעגירק ַא לָאט ַא ,ערעשטעוו ַא טימ
 | ! תויח ַא --- רעטוּפ ןוא זעק

 "ועמש טכַאמ -- !טבערעג רהעז יאדוא ךאבענ טזיב ---
 םהל שי ?ארשי ?כ :שרדמ ַא ןַאהרַאפ -- .,ןעסַאלעג ילא

 יו ,בותככ .:עיצ ַא ןעבָאה ףרַאדַאב דיא רעכילטיא -- ק? ח

 ..ןעבירשעג טהעטש קוסּפ ןיא
 -הלייב-חּפיצ ךיז טיירשעצ --- ? קוסּפ ןייד רימ גיוט סָאװ --

 ,טבַאד רימ !קוסּפ ַא רָאנ רע טגָאז ,נעיצ ַא גָאז ךיא --- .הזייר

 ןיא גיד'קוסּפ ןערעוו ריד טעװ ,קוסּפ ַא ןעבענ דיד לעוװ ףיא זַא



 13 רעדיינש רעט'פושכ'רעפ רעד ה

 רענעש רעד ,ךיס רע טעװעדָאה ראג םיקוסּפ טימ !ןעגיוא יד

 ריד ?עװ ךיא ?וד טסרעה !לזמ-םילש רעד ,רעניימ רעבעגטיורב

 -לימ ַא שטשרָאב ןייא רַאפ ןעבעגקעװַא ענייד הרות עצנַאג יד

 ...! ןעגיכ

 םהיא טָאה "ןעשינערעהוצנָא  םינימ עכלעזַא ךָאנ המודכו
 ױזַא ,גנַאל ױזַא ,גָאט ןיא לָאמ עכילטע הזייר-הלייב-הּפיצ ןעבעגעג

 דנַאה ןעבעגעג ןוא טנַאזענוצ רהיא טָאה ילא-ןועמש זיב ,טיירב
 טימ ,ןייז ןיוש טעװ סע ,גיהור ןעפָאלש געמ יז זַא ,ףכ-תעיקת
 --- םלוע תרה םויה , .ןוחטב --- רקיע רעד .געיצ ַא ,ףליה ס'טָאג
 ...| טגרָאזעג טשינ רָאנ

 ַא ןעביױֿפק ןעביוהעגנָא ילא-ךועמש טָאה ןָא טלָאמעד ןופ
 עגיטיונ ךס א ןופ טגָאזענּפָא ךיז טָאה רע .ןעשָארג ַא ןוא ןעשַארג
 ןעלהָאצסיוא ףיוא עטָאּפַאק עניד'תבש יד ט'נוכשמ'רעפ ,ןעכַאז
 זיא'ס ןוא ,ךעלברעק עכילטע ךיז ןעגָאלשעגפיונוצ ןוא דלעגכָאװ
 -ָאזָאק ןייק ףרוד ךיז טהעג ןוא םיקתממ יד טמענ רע זַא ,ןעבילבעג
 זיא ?עקוװעיאדָאזַאק ןייק סיּפע סָאװ .געיצ ַא ןעפיוק עקוועיאד
 ןיֵא עקוװעיאדָאזָאק זיא ,תישאר : םימעט ייווצ ןעוועג ןענירעד
 : ףיורעד ןיוש טזייוועב ןייֵלַא ןעמָאנ רעד סָאװ ,ןענעיצ ןופ לעטרע
 -?עמנעיצ , סיוא טמוק שידיא ףיוא טצעזעגרעביא עקוועיאדָאזָאק
 ןעלהעצרעד טרעהעג הזייר-הלייב-הּפיצ טָאה ,תינשהו ,"עגידנעק
 ןופ ןיוש רהיא טיס טשינ טדער יז סָאװ ,הנכש ַא רערחיא ןיפ
 סָאװ ,רעטסעווש רהיא ןופ טרעהעג טָאה ענעי ןַא ,רהָאי עכילטע
 ,עקוועיָאדָאזָאק ןופ טסַאג וצ רהיא ייב ןעוועג גנַאל טשינ זיא
 "םייח , םהיא ןעמ טפור ,דמלמ ַא דיא ַא ןַאהרַאפ זיא טרָאד זַא
 ַא ןיא רע סָאװ ,רַאפרעד ,רוהנ-יגס ןושלב "רעגולק רעד הנח
 טפור ,בייוו ַא רענולס רעד הנח-םייח רעד טָאה ; הטוש רעסיורג
 יז סָאװ רַאפרעד ,"עגידנעגייוושליטש יד לעטיג-עמעט , יז ןעמ
 -פיטש יד לעטיגעמעט יד טָאה ; דער סָאמ ןעיינ ךיז ןיא טָאה
 ףיז טנערפ .ךיז ןעקלעמ עדייב ןוא ,ןענעיצ ייווצ עגידנעגייווש
 -נעקלעמ ךָאנ ןוא ,ןענעיצ ייווצ רהיא טמוק סָאװ רַאֿפ : הישק ַא



 םכולע"םולש 14

 לָאז יז ,ןעבעלכ ,ןעוועג טלָאװ קילנמוא רעסיורג ַא ? וצרעד .עניד
 סָאו ,ןעדיא ,םשה ךורב ,ןאהרַאֿפ !ולימא ענייא ןעבָאה טשינ

 ןעברַאטש ? ןכ םא ,ונ -- וליפא נעיצ עבלַאה ןייק טשינ ןעגָאמרעּפ

 | ? ןעד ייז
 --- .בייוו ןייז וצ ילא-ןועמש טנָאז -- ! טכערעג רהעז טזיב ---

 קוסַּפ ןיא יו ,נותככ ,הנעט עטלַא ןייא ןיוש זיא סָאד ,וד טסרעה
 .עטנַאברַאבד ,עדרוקַאקפָא :ןעבירשעג טהעטש

 -- !קוסּפ ןייז טימ ָאד רעדעיו ןיוש ןיא רע ! ןיוש ---

 טמוק ,געיצ ַא ןופ טדער עמ --- .בייוו ןייז רעביא םהיא טנַאלש
 ָאזָאק םוצ ,וצניהַא רעסעב ךרוד ךיז הענ וד !קוסּפ ַא טימ רע
 ןעבָאה ריס :;ױזַא ןוא ױזַא םהיא גָאז ןוא ,דמלמ רעקוועיָאד

 -לעמ ערייב ןוא ןענעיצ ייווצ ןַאהרַאפ ךייַא ייב זיא'ס זַא ,טרעהענ

 ףיוא ?ןעגעיצ ענידנעקלעמ ייווצ רהיא טפרַאדַאב סָאװ .ךיז ןעק

 -- ןעפיוקרַאפ ייז ןופ ענייא אמתסמ ךָאד רהיא טליוו ? תורּפכ

 טסלָאז יקַאט ױזַא ...? ןערהַא ְךייֵא טעװ סָאװ ! רימ יז טפיוקרַאּפ
 ? טסהעטשרַאפ וד ,ןעדער ייז טימ וד

 -- 4טשינ העטשרַאפ ךיא ,ןעד סָאװ ,העטשרַאפ ךיא ---
 ? ןעטעב ךָאנ ךיז ךיא ףרַאדַאב טלעג ןיימ רַאפ --- .ילא-ןועמש טנָאז
 רה טמ בהזו ףסכ -- טלעוו רעד ןיא ץלַא ןעמ טגנירק טלענ רַאפ

 אטשינ הלילח ןיא'ס זַא ,וד טסהעז ,רָאנ זיא טכעלש .םיריזח
 ָאטינ :י"שר טכַאמ ,תמכ בושח ינע זיא טלָאמעד ,עבטמ יד
 ןעמ ןָאק רעגנימ ןהֶא :טגָאז עמ יו רעדָא ; ילויל הענ -- עּמַאּפ

 : ןעבירשעג טהעטש קוסּפ ןיא יוװ ,בותככ ,ןעלעטש טינ גייפ ןייק

  ..עטכַאמשראפד ,עטנאבראבד ,עדרוקאקסא
 סע !קוסּפ ַא לָאמ ַא רעבָא ןוא ,קוסּפ ַא לָאמ ַא רעדעיוװ ---

 -- !ןערעװ וד טסלָאז ןעקנוזעגנייַא !ּפָאק ןיא ןיוש רימ ט'קוסּפ

 ןעלייא ןעיינ םחיא טבָארנעב ןוא הזייר-הלייב-הּפיצ םהיא וצ טגָאז

 זַא ,טרעדנוה לָאמ ַא ןייֵא םהיא טימ טשטייט ןוא ,דרע רעד ןיא

 רעמָאט ,דמלמ םעד הנחיםייח ייב ןעבורּפ רעהירפ ךיז לָאז רע

 סָאװ רַאפ ? טשינ רענעי ?יוו רעמָאט ,סָאװ יַא .ןהעג סָאד טעוו
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 ןוא ,ןעגעיצ ייווצ םהיא טמוק סָאװ רַאפ ?ןעלעוו טשינ רע לָאז
 רעד ףיוא ןעדיא ,םשה ךורב ,ןַאהרַאפ ? וצרעד עגידנעקלעמ ךָאנ

 םא ,ונ --- וליפא געיצ עבלַאה ןייק טשינ ןענָאמרַאפ סָאװ ,טלעוו
 ' ...? ןעד ייז ןעברַאטש ?ןכ

 .תונעט ענענייא יד ץֵלַא ,רעטייוו ױזַא ןוא

 .ב ל?עטיּפַאק

 ףיז טָאה ,ןערָאװעג נָאט רָאנ זיאס - ווא רקובנ ה

 ,טנעװַאדעגּפָא ןוא ןענַאטשעגּפיױא ,טרעדעפעג רעדיינש רעזנוא

 קעװַא ןיא ןוא ?עטרַאנ ן'טימ ?עקעטש סָאד ךיז טימ ןעמונעג
 .סופדוצ םולשב ןיירַא געוװ ןיא

 ,ןערעטיול ,ןעניטביל ,םענעש ַא ןיא ,גָאטנוז סָאד זיא ןעוועג
 ַאזַא ילא-ןועמש טשינ טקנעדעג גנַאל ןיוש .גָאטרעמוז ןעמערַאװ

 זיא גנַאל ןיוש .גָאט ןעטלעיּפשעגסיױא ,ןעטנעכייצעגסיוא ןייַא
 ןיוש .טפול רעיירפ רעד ףיוא ,דלעפ ןיא ןעוועג טשינ ילא-ןועמש
 -סיוא ןייֵא אזא ךיז ראפ ןעהעזעג טשינ ןעגיוא ענייז ןעבָאה גנַאל

 סָאד ואוו ,ערדלָאק ענירג ענעש אזַא ,דלַאװ םענירג םענעגָאװצעג
 .ךעלעקניירּפש עגידנערילָאק ײלרעלַא טימ ןעטָאשעב זיא דלעפ
 ןופ ןעשטשיּפ א טרעהעג טשינ ןערעהיוא ענייז ןעבָאה גנַאל ןיוש
 טָאה גנַאל ןיוש .ךעלכרעּפ עניילק ןופ ןערעטַאלפ ַא ,ךעלעגיופ
 ןופ ,זָארג ןירג ןופ חיר ןעקַאמשעג ַאזַא טקעמשעג טשינ ןָאנ ןייז

 וימי ?כ טכארברעפ טָאה ונלוק-עמש ילא-ןועמש .דרע רעהיור
 ךיז רַאֿפ ןעהעזעג ןעבָאה ןעניוא ענייז ;טלעװ רעדנַא ןייַא ןיא
 ןייֵא ריט רעד ייב ,בורג ערעטסניפ ַא :רעדליב ערעדנַא דימת
 עלופ ַא עצינעמָאּפ ַא ןוא ,סעטעּפָאל טימ סערעשטָאק ,ןעוויוא
 ןופ טעב ַא --- עצינעמָאּפ רעד ייב ,ןעוויוא ם'ייב ;גיוא ןייַא יו
 ,ערה-ןיע ןייק ,ךס ַא ךעלרעדניק --- טעב ן'פיוא ; ךעלטערב יירד
 ,עסיפרָאב-ץנַאנ ,עטעקַאנ-בלַאה ,ןערעדנַא ם'נופ רענעלק סנייא
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 ןערעהיוא ענייז ...עגירעגנוה גידנעטש ,ענעגָאװצענ ןייק טשינ

 + טיורב ,עמַאמ,, : תולוק ערעדנַא גידנעטש ךיז רַאפ פרעהעג ןעבָאה

 ַא -- תולוק עלַא רעביא ןוא ..."! ןעסע ,עמַאמ ! עקלוב ,עמַאמ

 ךייַא ןעלָאז ןעסע טשינ '? ןעסע; : הזייר-הלייב-הּפיצ ןופ ?וק

 םעד ןערעייַא ןעטַאט ן'טימ םענייאניא ,טָאג רעבעיל ,םערעוו

 ,םלוע לש ונובר ,ןערעוו טשינ רהיא טלָאז טּפַאחרַאפ !?זמ-םילש

 זָאנ ןייז .תולוק עסיז עכלעזַא המודכו ..,"! םענייאניא םהיא טימ

 ,דנעוו עסַאנ ןופ חיר ַא ; תוחיר ערעדנַא וצ ןעוועג טנהעוועג זיא

 ןופ חיר ַא ;ייז ןעלמיש רעמוז ןוא ייז ןעצענ רעטניוו סָאװ

 עהיור ןופ ,טי יורק ןופ ןוא סעלעביצ ןופ ,ןעיילק טימ גייטרעיוז

 ןופ חיר א ;ךעלעקשיק ןֹופ ןוא ךעלשיפ ענעבַאשעג ןופ ,םהעל

 לעסערּפ ןעסייה ן'רעטנוא ןערעה ךיז ןעזָאל סָאװ ,םידנב עטלַא

 .:וַאשט םענדָאמ ַא טימ ןוא ערַאּפ רעטכידעג ַא טימ:

 -סיוו רעמערָא רענעי ןופ עלייוו ַא ףיוא ךיז ןעסירעגסױרַא

 -ביל ,רעיירפ ,רעיינ רעגיזָאד רעד ףיוא טלעוו רערעטסניפ רעט

 טלהיפעג ילא-ןועמש רעזנוא ךיז טָאה ,ןייש רעגידנעקעמש ,רעניט

 ןעגנורּפשעגניייַא גָאטרעמוז ןעסייח ַא ןיא זיא סָאװ ,שנעמ ַא יו

 יַאװח יד ,םהיא טגָארט רעסַאװ סָאד ; ןיירַא םי ןיא רעטעקַאנ ַא

 ךיז ןיא טהיצ רע ,ךיז טקוט רע ,ךיז טקוט רע ,םהיא ןעגָאלש סעיל

 שממ ,תושפנ היחמ זיא'ס -- טסורב רעלופ רעד טימ טפול יד

 ...! ןדעדג ַא
 -ןועמש ךיז טױעלק --- טרהַאעג טָאג טלָאװ סָאװ ,?שמ5 ---

 ,הכָאלמ-לעב רעכילטיא ןעוו ,טרהַאעג טָאג טלָאװ סָאװ --- ולא

 לָאמ ןייא שטָאח ןייז זָאל ,גָאט עלַא ןענָאק ךיז לָאז ,רעגײטשַא

 ַא ,דלעפ ןעיירפ ן'פיוא ,וצוצרעהַא ןהענסיורַא ,ךָאו רעד ןיא

 -לעװ ַא ,לעטלעװ ַא יִא ??עטלעו ס'טָאג ןופ ןעסינעג לעטיב

 -"ייטרעפ ןוא ןעגניזרעטנוא ןָא-טביוח ילא-ןועמש ןוא -- ...!לעט

 ,טָאג ,טסָאה וד -- תר צי ה תא --- :רעגייטש ןייז ףיוא ןעשט

 רענעי ףיוא --- ם דק מ ,לעטלעוו ןייד --- דמ וע ,ןעפַאשַאב

 ,טלחעװרעדסיוא זנוא טסָאה -- ונכ תרחב ; טדָאטש טייז
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 .רעד ןיא עקוװעיײדָאלז ןיא ןעטרָאד ןעציז ןעלָאז רימ ,ךעלעדיא יד
 --ונל ןת תו ;שינעקיטשרעד ַא ןיא ,ּפָאק-ףיוא-פָאק ,טפַאשגנע
 "עג זנוא וד טסָאה תורצ ,יוא ...ןעבעג ןָאהטעג זנוא טסָאה וד ןוא
 וד טסָאה תיעיכר טימ תחדק ,תלד טימ ,ןעניטהעוו טימ ןעבעג

 ..2םיביםיביםיכנימיבנרה ךימ ח ר ב ,ןעבעגעג זנוא

 ,זָאנ רעד רעטנוא דייהרעליטש ילא-ךועמש ףךיז טנניז ױזַא
 טהעטש רע יװ ,ָאד ךיז ןוהט ףרָאװ ַא םהיא ךיז טסולג סע ןוא

 עג עלעסיב ַא שטָאח ,זָארג םענירג ן'פיוא ,דלעפ ןיא טהעג ןוא
 ןייֵא טָאה רע זַא ,ךיז רע טנַאמרעד -- ,?עטלעוו ס'טָאנ ןופ ןעסינ

 .ם 'יר מ וא ןא כ ד ע,- :ןיילַא ךיז וצ טנָאז ןוא ,טייברַא

 ך7ה .ןעגניז וצ ,ילא-ךועמש ,ננעג -- ?ודגה תבשב

 ךיז וד טסעוו ןעהורּפָא ! ןַאּפש ,רעדורב ,ןַאּפש -- ו מ לו ע 5
  טסָאה טרָאד .עמשטערק רענעבמעד רעד ןיא ,םשה הצרי םא ,ןיוש
 וצ ןעמ טגירק טרָאד .רַאדנער ידָאד ,ירשב-ראש לעקיטש ַא וד

 דומל?ל תו :טהעטש קוסּפ ןיא יו ,הקשמ לעסיב ַא טייצ רעדעי

 ןופ רעכליב זיא יתיתכהמ לעסיבַא--םלֹוכ דננכ הרות
 .רעטייוו טנַאּפש ונלוק-עמש ילא-ןועמש .זוא ,,,"ץלַא

 .נ ?עטיּפָא

 ןעשיווצ ,נעװ טימ רעד ןיא טקנּפ -- ךרדה עצמאבכ
 -דלעמ ַא טהעטש ,עקוועיאדָאזָאק ןוא עקוועיײדָאלז טדעטש ייווצ יד
 -שטערק עגיזָאד יד ."ענעבמעד יד , יז טפור עמ סָאװ ,עמשטערק
 וצ טהיצ יז סָאװ ,טינגַאמ ַא רָאנ סיּפע ,חכ ַא ךיז ןיא טָאה עמ
 ןערהָאפ סָאװ יד יַאס ,ןעניושרַאּפ עלַא טימ תולגע-ילעב עלַא ךיז
 ןופ ןערהָאפ סָאװ יד יַאס ,עקוועיאדָאזָאק ןייק עקוועיײדָאלז ןופ

 ןיא ןעלעטשּפָא ךיז זומ עמ --- עקוװעײדָאלז ןייק עקוועיִאדָאזַאק
 טינ טסייוו רענייק ! טונימ עכילטע ףיוא שטָאח "רענעבמעד , רעד

 ,רַאפרעד זיא'ס זַא ,ןענָאז ?ייט ַא ,םויה דע ךָאנ ןופרעד דוס םעד
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 זיא ,רַאדנער רעד ירָאד ,עמשטערפ רעד ןופ תיבה-לעב רעד ?ייוו
 סָאד ,חרוא-סינכמ רעסיורג ַא ןוא ןױשרַאּפ רעכילבעיל ַא רהעז

 ַא דימת ןעטרָאד ןעגירק טנַאקעג רהיא טָאה דלעג רַאפ ,טסייה

 לייט ַא ןוא ; טנעסייברַאפ עטסנעש יד טימ הקשמ לעזעלג טכער
 ,הרבח רענעי ןופ ןעוועג זיא ידָאד ?ייוו ,רַאפרעד זיא'ס זַא ,ןעגָאז

 -דנַאה ןיילַא סָאװ ,"םיאיבנ, רעדָא ,"סרעפערט , ייז טפור עמ סָאװ

 עלַא טימ ןָא ךיז ןערחעק ייז רָאנ ,תובנג ןייק טימ טשינ ייז ןעל

 רענייק תמחמ ןוא ...עקלעמש בר רעטנעהַאנ ַא םיבנג עטמהירעב

 ןופרעד ןעכַאמ ןעמ ףרַאדעב ןכל7 ,רָאלק רַאפ טשינ סָאד טסייוו

 ...גייווש ַא

 ,רעגירָאה ַא ,רעבָארג ַא ,ןסכומ ַא דיא ַא ןעוועג זיא ידָאד

 טָאה לוק ַא ןוא ,זָאנ רעטַאװעבלוב ַא טימ ןוא ךיוב ןעסיורג ַא טימ

 ,טגָאז עמ יװ ,ןעגנַאגעגּפָא זיא םהיא ,רבח-רוש ַא ןופ טַאהעג רע

 תומהב ,ליומ ןעלופ ן'טימ טַאהעג רע טָאה הסנרּפ ; גיטהעווּפָאק

 ַא ןעװעג ןוא ןמלא ןייֵא ןעבילבעג רעטלע רעד ףיוא ,עכילטע
 ַא ןוא הדגה ַא ןוא החילס ַא :שפנ רעבָארג ַא .,שנעמ רענידעל

 טגעלפ רַאפרעד ןוא  ,סנייא ץלַא ןעוועג םהיא ייב זיא לערעשטנעב
 םהיא זיא'ס :ןעמעש רעדיינש רעד ילא-ךועמש םהיא טימ ךיז

 ןגנכעדוי ַא ,ילא-ועמש ,רע סָאװ ,השעמ יד ןענַאטשעגנָא טשינ

 רַאֿפ ץראה-םע ןייַא ,ןסכומ ַא ןעבָאה לָאז ,ןעכלהוש ןיא יַאבנ ןוא

 טאה רע סָאװ ,ןעמעש ךיז טגעלפ טייז ןייז ןופ ידָאד ןוא ...בורק ַא

 טמעשעג ךיז ןעבָאה ייז ...בורק ַא רַאפ "עגלַאּפ ַא רעדיינש , ַא
 ןהעזרעד טָאה ידָאד זַא ,ןעגעווטסעד ןופ .ןערעדנַא ן'טימ רענייא
 -ךורב ןעטיירב ץנַאג ַא ןעבעגעגּפָא םהיא רע טָאה ,ן'ילא-ןועמש

 טשינ ,טַאהעג ארומ טושּפ טָאה רַאדנער רעד ידָאד תמחמ ,אבה

 .קסיּפ ס'בורק ן'רַאפ יװ ,ןיילַא בורק ן'רַאפ ױזַא

 -ןועמש דיא ַא סיּפע טכַאמ סָאװ !  טסַאנ ַא ,טסַאנ ַא ,ָא --
 ןעכַאמ סָאװ 4 הזייר-הלייב-הּפיצ ןייד סיּפע טכַאמ סָאװ ?'ילא

 ? רעדניק ענייד טיּפע
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 רימ ןעלָאז סאו --ונייח חס ונָָא ה מ ,טע --
 ,קוסּפ ַא טימ טרעפטנעעג רעדיינש רעד םהיא טָאה -- ? ןעכַאמ

 לָאמַא -- הפגמב ימו שערב ימ -- .זיא רעגייטש ןייז יו

 קוסּפ ןיא יו ,בותככ ,טנוזעג ןיא ןעמ יבַא ,ױזַא לָאמַא ,ױזַא
 ,ע ט נגַא ב ר ַא ב ד ,ע ד רוק ַא ק ס ַא :ןעבירשענ טהעמש
 היא טכַאמ סָאװ ...עסָאנרַאקד ,עטכַאמשרַאפד
 ןיא ְךייֵא ייב סיּפע ףיז טרעה סָאװ ? בורק רערעייט ןיימ ,סיּפע

 יַאו ערעייֵא ךָאנ קנעדעג ךיא -- הגדה תא ונרכז ?ףרָאד
 ייב ךָאד זיא סָאד ,חקשמ לעסיב ן'טימ ןערהָאיַארַאפ ןופ סעקינער

 .טנייפ ךָאד רהיא טָאה רפס ַא ןיא ןעקוקניירַא ,רקיע רעד ךייַא
 !טרָאװ שידיא ַא ךייַא נױט סָאװ -- םייונ ושנר המ?

 רעטעפ רעד ,רערעייֵא עטַאט רעד ןעוו !ידָאד בר ,ידָאד בר ,ע

 קוק ַא ןוא ןהעטשפיוא רעטציא לָאז ,םולשה וילע ףלָאוװ-הילדג

 ףרָאד ןיא לעסיב ַא סָאו טציז רע יוװ ,ןעקידָאד ןייז ףיוא ןוהט

 סיינַארעביא לָאמ א ךָאנ רע טלָאװ ,לידבהל ,םייונ עֶלַא ןעשיווצ

 ןעוועג !ידָאד בר ,ןעטַאט ַא טַָאהעג רהיא טָאה ,יִא .ןעברָאטשעג
 ןופ ןעקנירט טנעלפ רע :ןייז ?חומ רימ רע זָאל ,דיא רע'רשכ ַא

 |? ןיאש םדָא 77 ןיא  ,רוציקה ...ילכ רערעטפניפ ַא

 זומ טדיוט ן'פיוא --- ןעדער טשינ לָאז עמ סָאװ ןופ --- ? ע ק עּפ

 בר אנת רעד יוװ ,ןעפנָארב ?עסיב ַא רעהַא ןיוש טיג ...ףױרַא ןעמ

 ךייקנייווש אתנכש טב עט ָאפַא ק :טגָאז םָאּפמיּפ
 ..."ןעפנַארב ?עסיב ַא םענ ןוא עטָאּפַאק יד ץעזרַאפ -- ם נור נגב

 -ןעשקָאל ןייד טימ ןעביוהעגנָא ןיוש טסָאה וד 4 ןיוש ---

 לעסיב ַא רעטנוא םהיא טגָארט ןוא ידָאד טכַאמ -- 4 שטעליוק

 סָאד טרהָאפ ןיהואוו ,ילא-ןועמש ,רעסעבכ גָאז וד -- .ןעֿפנָארב
 ?דיא ַא

 ַא טכַאמ ןוא ילא-ןועמש טנָאז --- ,טשינ טרהָאפ דיא ַא --

 :ל5לה ןיא ןענָאז רימ יו .סופ וצ טהענ דיא ַא -- הסוכ

 טשינ ֹוד טויב ,סיפ טסָאה --וכ? הי אלו טהיל גר

 ...ןענַאּפש וצ קנַארק
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 ,עצדרעס ,רימ עשז גָאז --- ידָאד טכַאמ -- ,ױזַא בוא ---
 ? ריא ַא טנַאּפש ןיהואוו

 ַא ךָאנ טכַאמ ןוא ילא-ןועמש טנָאז -- טנַאּפש דיא ַא --

 ,בותככ ,ןעגעיצ ןעלדנַאה ,רע טנַאּפש עקוועיאדָאזָאק ןייק --- הסוכ

 -- ףל השעת םיזע :ןעביושעג טהעטש קוסּפ ןיא יו

 ...ןעפיוק וד טסלָאז ןענעיצ

 יװ -- .ט'שודיח'רעפ ידָאד םהיא טנערפ --- ? ןענעיצ ---

 ? ןעגעיצ טימ ןעלדנאה רעדיינש ַא דיא ַא טמוק

 -- .ילא-ןועמש טכַאמ -- !"ןענעיצ ,, ױזַא ךיז טדער סע --

 טסייה ,ןעקישוצ טָאג רימ טעוװ רעמָאט ,געיצ ַא ךיא ןיימ ןעניימ
 טלָאװ ךיא ,טסייה סָאד .רעייט טשינ .עטכער ַא געיצ ַא ,סָאד

 -הּפיצ ,ןעבעל לָאז בייוו ןיימ רָאנ ;טפיוקעג טשינ געיצ ןייק

 ךיז טרַאּפש יז זַא ,יז ךָאד טנעק רהיא ,סָאד טסייה הזייר-חליינב

 :לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ט'נשקע'רַאפ ךיז טָאה יז !ןייֵא

 ,ךָאד רהיא טגָאז ,בייוו ַא ןוא ! געיצ ַא ?יוו יז -- ח ת ק ע צ כ ה

 ,"האילּפ-שרדמ , רע'שוריפב ַא ךָאד זיא סָאד ,ןעגלָאפ ןעמ ףרַאדַאב

 ? "האילּפ-שרדמ , םעד טקנעדעג רהיא ?ַאה

 רעסעב ןיוש וד טסייוו --- ידָאד טגָאז --- ןעכַאז יד ןיא ---

 ַא שרדמ ..טימ ..טימ ןיב ףיא זַא ,ךָאד טסייוו וד ; רימ ןופ

 ,בורק רערעייט ןיימס ,טשינ העטשרַאפ ךיא ...! ןתוחמ רעּפַאנק

 ? ןעגעיצ ףיוא ןיבמ ַא ןייז וד טסמוק יו :; ךאז ןייא רָאנ

 ןיוש ילא-ןועמש טגָאז -- ! תורואמח רצוי עביט טָאװ ---

 -לידס ַא ףיוא ןיבמ ַא ןייז רַאדנער ַא טמוק יו --- .סָארדרעּפ טימ

 טּפָאלק ,רדס םוצ חסּפ טמוק ןענעװטסעד ןופ ? החילס רעוויק

 הז, טגָאז ןוא "ישפנייכרב, םענייר םעד ףליה ס'טָאג טימ רהיא

 טשינ רשפא ? סָאװ ...ןייז וצ רעהעג סע יו ,"יתפילח הז יתרּפכ

 ..1 ױזַא

 טָאה רע ;ךָאטש םעד ןענַאטשרעּפ טָאה רַאדנער רעד ידָאד

 וד ,טרַאװ ,טרַאװ, :טכַארטעג ךיז טָאה ןוא 5י9 ַא ןעסיברעפ

 וד ןוא ,גיצייג וצ טנייה סיּפע רימ טזיב ! עגלַאּפ וד ,קורעדיינש
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 טסעװ ! הרות ןייד טימ סױרַא ?עיפ וצ טנייה רימ ךיז טזייוועב
 -ןועמש ןוא ..."! ןעצַארק ךיז טסעוו ,געיצ ַא ןעבָאה רימ ייב ןיוש
 ןערעטיב םענעי ןופ לָאמ א ךָאנ ןעסיגנָא ןעסייהעג ךיז טָאה ילא
 .תורצ עלַא וצ האופר ַא זיא סָאװ ,ןעּפָארט

 בעיל טָאה ילא-ןועמש :ןהענקעװַא טשינ ןעמ ןָאק תמא ןופ
 -- ןעוועג טשינ רע זיא רוכש ןייק רָאנ ,ןעפנָארב ?עסיב ַא טָאהעג
 ...? ןעפנָארב קנורט ַא ףיוא טָאהעג ןעד רע טָאה ןעוו !הלילחו סח

 ַא ןעמונעג רע טָאה םיוק סָאװ ,טַאהעג רָאנ רע טָאה ןורסח ןייא
 ןייא ְךָאנ ןעמענ טזומעג דלַאב רע טָאה ױזַא ,ןעפנָארב ?עסיב

 ןערעװ ןיוש רע טגעלפ ךעלסיב ייווצ עכלעזַא ןופ ןוא ,לעסיב

 ַא טימ ךעלעגיוא יד ,ךילטיור ךעלקעב יד ,ךיליירפ-גיד'מסובמ

 ןעדנובעגפיוא םהיא ייב ךיז טָאה גנוצ יד --- גנוצ יד ןוא ,ץנַאלג

 .רעהפיוא ןייַא ןהֶא ןעגנולקעג ןוא

 -ןועמש טכַאמ --- ,"ךעצ , טנָאז רהיא סָאװ ,םעד ןעגעקַא ---

 ןיא טָאה ךמע קלאפ רעזנוא .,ןעזייא ןוא רעש ,"ךעצ , --- ילא
 ,ךָאד זיא דובכ ןוא ,דובכ בעיל טָאה רעכילטיא סָאװ ,הלעמ ַא ךיז

 ןעוועג ןלעב ַא טלָאװ לערעטסוש עדַאיל ַא ...רעבעל ,רהיא טנָאז
 :ייז ֹוצ ךיא גָאז ...עצינעמָאּפ ַא רעביא שטָאה ןושארזיַאבנ ןייז

 סע פרַאד ףיא -- םידסחה ל?לנמ יתנט ק ,ךעלרעדירב

 אל :;יֵאבנ ַא רַאפ רעטסוש ַא סיוא ְךייֵַא טביולק ,תורּפכ ףיוא

 ,דובכ םעד לחומ ְּךייַא ןיב ךיא -- ךצקודמ אלו ךצקועמ

 טוהט ךעצ זַא ! עטָאלב : יז ןעגָאז ...! שטעּפ ןייק טשינ ליוװ ךיא

 קוסּפ ןיא יו סיוא טמוק סע :ףיא גָאז ...!ןעלַאפרַאפ זיא ,ּפָא

 טסלָאז שטעּפ -- ונל היהת ןיצק ךל ףלמש :טהעטש

 א ךימ בָאה ךיא ,אש רָאנ ...ןייז וד טסלָאז יַאבנ ןוא ןעּפַאח וד

 ךיז ףיוא בָאה ךיא זַא ,ןעסענראפ רָאנ בָאה ןוא ,טדעררַאפ לעסיב

 !טשינ טהעטש גָאט רעד -- ?ודג םויה דוע .געיצ ַא

 רימ טייז -- קוחתנו קזח ,קזח  ,ירָאד בר ,גָאט ןעטונ ַא

 ! סעקינערַאװ טכַאמ ןוא קרַאטש ןוא דנוזעג
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 -- רַאדנער רעד םהיא וצ טכַאמ -- ,טינ עשז סעגרַאפ ---

 ,ןעבעל סָאד ןעקנעש טעװ טָאג זַא ,סגעווקירוצ ,םשח הצרי םא

 .רימ ייב ןעלעטשּפֶא ךיז ,םשה ןעמל

 -- !אנקסמו רדנ ילב ,םשה הצרי םא ,םשה הצרי םא ---

 ךָאד זיא ןעמ ? שרעדנַא זיא ןעד יו ,יאדוא --- .ילא-ןועמש טגָאז

 ,שטנעמ ַא םדָא ,, : רהיא טנָאז יו ,"סָאדו-רשב, ַא יו רהעמ טשינ

 ,ידָאד בר ,וצ רָאנ טיירג רהיא ..."ךיז קור עקשטַאק ,לעניופ ַא רוּפצ

 ,שטירהָאמ טסייה סָאד ,ןעסייברַאפ טימ הקשמ לעסיב טכער ַא

 ! ךמע ןעוייַא ןוא רעש קלָאפ רעזנוא -- ןָא טהעטש זנוא יו

 .ד ?עטיּפַאק

 ןא -- ענינמעד מס והילא-ןועמש אציו
 רענעבמעד רעד ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא "ונלוק-עמש ילא-ןועמש ,
 -עג ןיא רע ןוא -- אוביו ,ךיליירפ ץנַאג ,ןיפולינב עמשטערק

 זיא רע זַא ןוא .עקוװעיָאדָאזָאק ןייק ,דייהרעדנוזעג ,םולשב ןעמוק

 ,ןעגערפ וצ ןעניוהעגנָא ךיז רע טָאה ,עקוועיאדָאזָאק ןייק ןעמוקעג

 בייוו ַא טָאה סָאװ ,רעגולק רעד הנח-םייח בר ץיגרע ָאד טציז ואוו

 ? ןעגעיצ עגידנעקלעמ ייווצ טימ עגידנעגייוושליטש יד ?עטיג-עמעט

 סָאד םורָאװ ,טפראדעב טשינ רע טָאה ךיז ןענערפכָאנ גנַאל רָאנ

 ,םיה יכרכ יד ןופ ךרכ אזַא טשינ זיא עקוװעיאדָאזָאק לעטדעטש

 סָאד .ןערעוו טעזנַאלברעּפ ,הלילח ,ןענָאק ןעטרָאד לָאז עמ סָאװ

 טֶא :רעלעט א ףיוא יװ ,ןעניוא יד רַאפ טניל לעטדעטש עצנַאג

 יד טיִמ ןוא סרעקעה יד טימ ,םיבצק יד טימ סעקטַאי יד ןענעז

 םורַא ךיז ןעהערד רעבייוו ואוו ,קרַאמ רעד זיא טא ; דניה-עקטַאי

 : ןהָאה ןייא עלַא ןעּפַאט ,רערעדנַא רעד וצ ע'יונ ןייא ןופ ןעקָאז ןיא

 ? עקרוק ַאז יבָאט ָאש ַא !שעושט ,שעושט ---

 ! ַאקרוק ענ ַא ,ןעוויּפ עצ ? ַאקרוק ַאקַאי --
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 * ? עקרוק ַאז יבָאט אש ַא ! ןעוויּפ עדואב ייחענ ---

 רעבייוו עטלַא ואוו ,ףיוהלוש רעד זיא ןַאּפש ייווצ ךָאנ טָא

 סעקשטעמעס ,ךעלרַאב ןעפיוקרעפ ןוא ךעלרעטלומ רעביא ןעציז

 ,ןעגעיצ ןוא ןעיירש רעדניק ,ןעלענק םידמלמ ואוו ,ךעלבעב ןוא
 ,רעכעד יד ןופ יורטש ןעּפעלש ,ןעגנירּפש ,רועיש ַא ןהָא ןעגעיצ

 ,ךעלדרעב עטעלגעגסיוא יד טימ דרע רעד ףויא ןעציז ייז רעדָא

 ןיוש זיא טָא ןוא .ן'הרגיהלעמ ןוא ןוז רעד ןענעקַא ךיז ןעמערַאװ

 ,ךייט רעד זיא טָא .דנעוו עטרעכיוררעפ עצרַאוװש יד טימ דָאב יד
 טימ לופ ,ךכס ַא טימ יו ,סנירג טימ טקעדעב רע זיא ןעביוא סָאװ
 טנייש ךייט רעד .ןעקַאװק סָאװ ,סעבַאשז טימ ןוא סעקווַאיּפ

 טימ טקניטש ןוא ןעטנעמיד טימ יװ טעשטשילב ,ןוז רעד ןעגעקַא

 ָאטשינ ןיא ,ךייט טייז רענעי ףיוא ,טרָאד ןוא ..,תושפנ-תנכס

 ! עקוועיָאדָאזָאק סיוא --- לעמיה ןוא דרע ץוח ַא ,טשינרָאג

 םעד הנח:םייח בר וצ ןעמוקעגניירַא זיא רעדיינש רעד זַא

 ןיא רע ואוו ,םײברַא רעד ייב ןעּפָארטעג םהיא רע טָאה ,ןעגולק

 -רַאי רעניכעציּפש רעד טימ ןוא ןטק-תילט ןעסיורג ן'טימ ןעסעזעג

 . טימ םידימלת יד טימ טנערהעלעג ןוא ארמג רעד רעביא עקלעמ

 -- אחרב אוהה :אמקיאבב ארמג יד תולוק-ילוק ףיוא ןוגינ ַא

 ןעהעזרעד טָאה יז סָאוו ,געיצ עגיזָאד יד

 -עפ ן'פיוא ןעביוא ןופ נראוונעסע ןימ ַא
 םוצ טפַאהחהעגוצ געיצ יד ךיז טָא ה ,* ע ס

 ..גראוונעסע

 אפוקד הטיחד היראמ? אב ט ארפ צ ---
 "םוגרת ףיוא ונלוקדעמש ילאדןועמש ןָא ךיז טפור -- !אטחמ ד
 רעטונג ַא :שידיא טסָארּפ ףיוא רעביא דלַאב סָאד טצעז ןוא ןושל

 ערעיײַא וצ ןוא ְךייַא וצ ,יבר ,ןעּפַאחנײרַא ךיז לָאז ןעגרָאמ

 ? ןהוה רעד רַאפ וד טסלווו סָאװ ,רָאנ רעה -- *
 | ןהָאה ַא זיא'ס ,ןהוה ןייק טינ זיא'ס .? ןהוה רעסָאװ ---

 2 ןהוה רעד רַאפ וד טסליװ סָאװ !ןהָאה ַא ןיוז זָאל --
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 ,ןינע ַאזַא ייב עמאס ,ךיא רעה ,ייז טימ טלַאה רהיא ! םידימלת
 רעייא וצ רעהַא ןעװעג חירטמ ךימ בָאה יקַאט ןייֵלַא ךיא סָאװ

 ךיא ,ונייהד ;סָאד טסייה געיצ ַא חכמ ,לעטיג-עמעט תרמ יתנוז
 -הַּפיצ ,ןעבעל לָאז בייוו ןיימ רָאנ ,טפיוקעג טשינ געיצ ןייק טלָאװ

 רַאפ לָאמ ןייא ,טרַאּפשעגנייַא ךיז טָאה ,סָאד טסייה הזייר-הלייב

 טגָאז ,בייוו ַא ןוא ! נעיצ ַא ?יוו יז -- ה ת ע ק צ כ ה לאמפ עֶלַא
 : ארמג ע'שוריפב ַא ךָאד זיא'ס ,ןעגלָאפ ןעמ ףרַאדַאב ,ךָאד רהיא

 ,עטכַאמשרַאפד .עטנַאברַאבד ,עדרוקַאקסַא
 לעזעלגב לכתסת לא ?|ןָא ףימ רהיא טקוק סָאװ ...ע ס ַא נ ר ַא ק ד

 ַא דיא ַא ןיב ףיא סָאװ ,ףיורעד טשינ טקוק -- לעשעלפב אלא

 טכרַאהעג רהיא טָאה אמתסמ !ףךירשַא ךיּפכ עיגי ;הכָאלמ-לעב

 ןַאמ-הרבח ,עקוועײדָאלז ק"קמ טייח ילא-ןועמש ןיב ךיא ,רימ ןופ
 ,תורּפכ ףיוא סע ףרַאד ךיא שטָאח ,ןעכלהוש ןיא יַאבנ ןוא ךעצ ןיא

 ,ייז וצ ךיא גָאז ,לחומ ךייַא ןיב ךיא --- ךצקודמ אלו ךצקועמ אל

 !עטָאלב :ייז ןעגָאז !שטעּפ ןייק טשינ ?יוװ ךיא ןוא דובכ םעד

 --- ונל היהת ןיצק ךל ךלמש ; ןעלַאפרַאפ זיא ,ּפָא טוהט ךעצ זַא

 בָאה ךיא ...!ןייז וד טסלָאז יַאבג ןוא ןעּפַאח וד טסלָאז שטעּפ |

 ןעבעגּפָא ךייַא ןעסעגרַאפ טשינ רעיש ןוא טדעררַאּפ ?עסיב ַא ךימ:

 ,רעדניק ,ְךייַא םכילע םולש !יבר ,ךייַא םכילע םולש .,םולש

 ךיז לֶאז עס ! םישורבכע ,םיסיידנוק ,םישמרו םיצקש ,םישדק-ןאצ

 ךיא ,ָאיֵא -- ןענרעל טליוו רהיא יװ ,ןעצנַאט ןעלעוו ױזַא ךייא

 | ...9 ןעפָארטעג בָאה
 ןעביוהעגנָא םידימלת הרבח ןעבָאה ,םירובד עכלעזַא טרעהרעד

 יד טימ ןעסיש ןוא שיט ן'רעטנוא ערעדנַא סָאד סנייא ןעּפיינק

 ; טסַאג ן'טימ ןעדעירפוצ טסכעה ןעוועג אקוד ןענעז ייז .רעזענ

 עכלעזַא טפָא ןעקישוצ ייז לָאז טָאג זַא ,ןעוועג היחמ ךיז ןעטלָאװ ייז;

 ; ןערעירפוצ ןעוועג טשינ זיא רעגולק רעד הנח:-םייח רָאנ .טסענ

 .ןעטימ ןיא ןעגָאלשרעביא םהיא לָאז עמ ,טַאהעג-טנייפ טָאה רע

 -מוא ךיז טָאה ןוא לעטיגיעמעט בייוו ןייז ןעפורעגניירַא רע טָאה

 טָאה יז סָאװ ,געיצ רעד וצ םידימלת ענייז טימ קירוצ טרהעקענ
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 :לוק ַא ףיוא ןעגנוזענ טָאה עמ ןוא ,גרַאװנעסע םוצ טּפַאהעגוצ ךיז
 זַא ,טנע'קסּפ'עג אבו טָאה--אבר אבייח}

 גרשאוונעסע ן'רַאפ ןע?הָא צ אב ףרַא ד יז

 ..קויה ןעצנַאג םעד ?עסעפ ן'רַאּפ ןוא

 רמלמ ן'טימ ןַא ,ןעהעזעגסױרַא טָאה ונלוק-עמש ילא-ןועמש

 רעד וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ,ןעדער וצ סָאװ טשינ רע טָאה

 ענייז טימ טנערהעלעג ָאד טָאה דמלמ רעד תעשב ןוא ,עק'דמלמ

 רעד ילא-ךועמש טָאה ,ארמג רעד ןופ געיצ רעד חכמ םידימלת

 חכמ עק'דמלמ יד לעטיג-עמעט טימ סעומש א ןעטלַאהעג רעדיינש
 | .געיצ רהיא

 -- .הכָאלמילעב ַא דיא ַא ,ךימ טהעז רהיא יו ,ןיב ךיא ---

 טָאה רשפא -- .רעדיינש רעד ילא-ןועמש טגָאזעג רהיא וצ טָאה

 -ָאלז ק"קמ טייח ילא-ןועמש ןיב ךיא --- רימ ןופ טכרָאהעג רהיא

 .ןעכלהוש ןעשרעדיינש ןיא יַאבנ ןוא ךעצ ןיא ןַאמ-הרבח ,עקוועייד

 -- ךצקודמ אלו ךצקועמ אל ! תורּפכ ףיוא סָאד ףרַאד ךיא שטָאה
 ןייק טשינ ליװ ףךיא ,שטעּפ יד ,ךיא גָאז ,?חומ ְךייֵא ןיב ךיא

 רענייא חכמ יקַאט ךייַא וצ ,סָאד טסייה ,ךיא ןיב ןעמוקעג ...! דובכ

 -עג טשינ געיצ ןייק טלָאװ ךיא ,טסייה סָאד ,ןעגעיצ ערעייַא ןופ

 טסייה הזייר-הלייב-הּפיצ ,ןעבעל לָאז בייוו ןיימ יוװ ױזַא רָאנ ,טפיוק

 רַאפ לָאמ ןייא -- ה ת קע צ כה :טרַאּפשעגנייַא ךיז טָאה ,סָאד
 ןעמ ףרַאדַאב ,ךָאד רהיא טגָאז ,בייוו ַא ןוא !געיצ ַא לָאמ עלַא
 ...ארמג ע'שוריפב ַא זיא'ס ,ןעגלָאפ

 ,ילָאסַאפ ַא יװ לעזענ ַא טימ עלעבייוו ןיילק ַא ,לעטיג-עמעט
 םהיא טָאה ,רעגניפ ייווצ טימ שיװ ַא לָאמ עלַא סָאד טוהט יז סָאװ

 : ןעטימ ןיא ןעגָאלשעגרעביא דלַאב ןוא ,לעסיב ַא טרעהעגפיוא

 ןעלדנַאהּפָא רימ וצ ,סָאד טסייה ,ןעמוקעג רהיא טנעז --
 ,ױזַא ןעגָאז ךייַא ךיא לעװ ?ןענעיצ עניימ ןופ ענייא רימ ייב

 ןעפיוקרַאפ ייב טשינ ךיא טלַאה ,סנעטשרע :דיא רעבעיל ןיימ

 סָאד ךיא לָאז סָאװ וצ ,ןערַאנ טשינ ךיז רימָאל ,םורָאװ ,געיצ ןייק

 !גימעלייק זיא טלעג ?טלעג זיא סָאװ ? טלענ בעילוצ ? ןוהט
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 ַאזַא ךָאנ טרפבו ,נעיצ ַא טביילב געיצ ַא ןוא קעװַא טהעג טלעג
 ןייק טשינ ,ךייַא ךיא גָאז ,עמַאמ ַא ?נעיצ ַא ןעד זיא'ס ! געיצ

 ! ןעבעג-ךלימ רהיא !ךיז ןעקלעמ גנירג רהיא ,ערה-ןיע ןייק ! נעיצ

 לָאמ ןייא ?םיִּפע ןעד טסע יז ! טסע יז סָאװ ,ןעסע רהיא טנייה
 ם'נופ יורטש עגירעביא סָאד ןוא ,ןעיילק ןופ "עליּפ, ַא גָאט א
 -ַאב רימ לָאז עמ ביוא ,טשינ רָאנ רָאנ ...שרדמה-תיב ןופ ךָאד

 יװ ,זיא טלעג :בשיימ ךימ ךיא ןיב ,חקמ ןעטכער ַא ןעלהָאצ
 רעדנַא ןייַא ןעפיוק ךיא ןָאק טלעג רַאפ ,ערה-רצי ַא ,רהיא טגָאז
 זיא'ס .ןעגירק וצ רעווש זיא געיצ ןיימ יו געיצ ַאזַא שטָאח ,געיצ
 גיוט סָאװ ! אש רָאנ ...געיצ ןייק טשינ ,עמַאמ ַא 4 געיצ ַא ןעד
 ..! ןהעז רהיא טעוװ ,נעיצ יד ןיירַא ךייא ךיא רהיפ טא ?רעטרעוו

 ןוא געיצ יד ןיירַאטטרהיּפ ,קעװַא-טפיול לעטיג-עמעט ןוא
 נָא טנייה טשרע טָאה יז סָאװ ,ךלימ טימ ?עגירק לופ ַא טזייוו
 ,ןעקלָאמעג

 ןעביוהעגנָא שזַא רעדיינש רעד ךיז טָאה ,ךלימ ןעהעזרעד
 : ןָא ךיז טפור ןוא ,ןעקעלעב

 סָאד ?רקי המ ,ענידיא עבעיל ןיימ ,רימ עשז טגָאז ---
 ךיז רהיא טנָאק לעיפיו -- תובוט תולעמ המכ ,טסייה
 דלַאב יו תמחמ ? רעגײטשַא ,נעיצ רעייֵא רַאפ ןעטסעמנָא ןעסייה
 ,רהיא טסייו .ןעפיוק טשינ ךיא לעװ ,טלעג ןעכיילג ןיא טשינ
 ,תורּפכ-כ-כ ףיוא יז ךיא ףרַאדַאב ,סנעטשרע ,לייוו ? סָאװ רַאפ
 ,סָאד טסייה הזייר-הלייבהּפיצ ,ןעבעל לָאז בייוו ןיימ יו ױזַא רָאנ
 ...קעצכ ה :לָאמ עלַא ראפ לָאמ ןייא טרַאּפשעגנייא ךיז טָאה

 -עמעט רעביא םהיא טקַאה -- ?ל?עיפיוו ךייש זיא סָאװ --

 --- ,לעוענ סָאד שיוו ַא טוהט ןוא "התקעצכה , םעד ןעטימ ןיא לעטיג

 ךייֵַא ךיא ןָאק סָאד !ןעכרָאה ריִמָאֹל ,חקמ רעייַא רהיא טנָאז

 "גאה ,ןעלהָאצַאב טעװ .רהיא לעיפיוו זַא ?רהיא טרעה :ןעגָאז
 ןזַא םורָאװ ?סָאװ רַאפ ,רהיא טסייו !האיצמס ַא רהיא טלעד

 ..געיצ ַא רהיא טָאה ,געיצ יד רימ ייב קעװַא טפיוק רהיא
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 ןיא רעדיינש רעד רעביא רהיא טנָאלש -- !וד טסרעה --

 ַא זיא יז סָאװ ,ןעפיוק יז ךָאד ךיא ?יוו רַאפרעד טָא -- .ןעטימ

 געיצ ןייק טלָאװ ךיא ,טסייה סָאד !רעטָאנרעּפיּפ ןייק טשינ ,געיצ
 ,תורּפכ גיצנעיינ ןוא ןעיינ ףיוא יז ףרַאדַאב ךיא ,טפיוקעג טשינ ראג

 ,סָאד טסייה הזייר-הלייב-הּפיצ ,ןעבעל לָאז בייוו ןיימ יוװ ױזַא רָאנ

 ...קעצכה :לָאמס עלא רַאפ לָאמ ןייא טרַאּפשעגנייַא ךיז טָאה

 םהיא טלַאפ -- !ךָאד ךיא גָאז סָאד טָא !וד טסרעה --

 לָאמ א רעדעיוו ןָא טכיוה ןוא ןײרַא דער יד ןיא ?עטיג-עמעט ןיירַא
 רעד טשינ יז טזָאל .געיצ רהיא ןופ תולעמ יד ןענעכערסיוא

 ןעגָאלש ױזַא ןוא ,ןעטימ ןיא רעביא רהיא טגָאלש ןוא רעדיינש

 ןעסיג תונעט ערעייז זיב ,גנַאל ױזַא ערעדנַא סָאד סנייא רעביא ייז

 עשַאק ַא ,שאמשימ ט סיוא:טמוק סע ןוא ,םענייאניא ףיונוצ ךיז

 ןייק טשינ ,עמַאמ ַא ?נעיצ א, :ןעשקָאל טימ ןוא שטשרָאב טימ
 ןופ "עליּפ, ַא ..טפיוקעג טשינ געיצ ןייק םלָאװ ךיא ...געיצ
 ;ֿלָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא טרַאּפשעגנייַא ךיז טָאה יז ...ןעיילק
 ןעקלעמ גנירג רהיא ,ערהדןיע ןהָא ...גיכעלייק זיא טלעג ...התקעצכה
 ןייא ...סיֿפע ןעד טסע יז ...סָאד טסייה הזייר-הלייב-הּפיצ ...ךיז

 ם'נופ יורטש --- ענירעביא סָאד ...התקעצכה :;לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ

 ? נעיצ ַא ...ןעגְלָאפ ןעמ ףרַאדַאב בייוו ַא ...שרדמה-תיב ןופ ךַאד

 ../! געיצ ןייק טשינ ,עמַאמ ַא

 -ַָאט ,ןעגעיצ וצ ךייֵא גונעג ןעוועג ןיוש טלָאװ רעמָאט --
 ןעטימ ןיא רעגולק רעד הנח:-םייח רעביא ייז טגָאלש -- ?רעמ
 טרעהעג וד טסָאה -- .בייוו םוצ םינּפ ן'טימ סיוא ךיז טהערד ןוא

 חכמ ,ןעמ טלַאה ןינע ןייֵַא ןעטימ ןיא טלַאה עמ ?לעסיב ַא

 רעדָא ,ךשפנ-הממ !געיצדנעיצ !געיצ-נעיצ : יז ןוא ,"ןיקיזנ,
 -נעיצ .געיצ יד טשינ ייז ףיוקרַאפ רעדָא ,געיצ יד ייז ףיוקרַאפ

 !רימ טנעיצ ּפָאק ןיא ןיוש רימ טנעיצ עס !געיצדנעיצ !געיצ
 ,הרות ואוו --- .ילא-ןועמש ןָא ךיז טפור --- ! טכערעג --

 ? ןעדער גנַאל ָאד ןעמ ףרַאדַאב סָאװ ,ךשפנ-הממ ! המכח זיא טרָאד
 טנָאז .הרוחס רעיא ,טלעג ןיימ -- בהזה ילו ףסכה יל
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 רוזחמ ןיא יו ,שטירָאמ ַא ןוא ייווצ ןוא טרָאװ ַא ,םירבד השלש
 ...טשּפ רעד זיא -- םיצ פ צ פ מ ס9פ ס ח מ :ןעבירשעגנ טהעטש

 ,רעסעב רימ טגָאז רהיא 4טשּפ רעייַא רימ גיוט סָאװ ---
 לעטיגקעמעט טכַאמ -- ?נעיצ רעד רַאפ רימ רהיא טיג סָאװ
 שיו ַא טוהט ןוא ,עלעצעק ַא יװ ,ןייֵא ךיז טגניוב ,דייהרעליטש
 .קירוצ ןוא ןיה ןעּפיל יד

 -רעליטש ךיוא ילא-ןועמש טנָאז -- ! רבשנה סרחכ לשמ ַא --
 ַא רַאפ ךיא ןיב סָאװ ?ןענָאז לָאז ךיא ,טסייה סָאװ --- .דייה
 -- םכבב?7 ושקת ?ַא זיא'ס זא ,העז ךיא ? סָאװ רעגָאז

 טנייה ,םינּפַא ,ךייַא ייב לע ךיא תחרט ןיימ ןעפרָאװעגסױרַא
 ךיא סָאװ , ,טשינ לעביארַאֿפ ןייק טָאה !ןעפיוק טשינ געיצ ןייק

 ..ןטעשטוקעד ְךייַא בָאה

 ריהט רעד וצ םינּפ ן'טימ סיוא ךיז טהערד ילאדןועמש ןוא
 .ןהעגקעוַא ייב טש'רמולכ טלַאה ןוא

 םהיא טוהט ןוא לעטינ-עמעט טכַאמ --- } טהעז רָאנ טהעז ---
 ,טשינ טייצ ןייק ױזַא רחיא טָאה סָאװ -- ,?עברַא ם'ייב םענ ַא

 ןעביוהעגנָא ךָאד רהיא טָאה סיּפע ,ףשפניהממ ? טנערב ךייט רעד

 ..געיצ ַא חכמ ןעדער

 "יינש רעד ,חלמ רהיא טגָאזעג טָאה עק'דמלמ יד ,רוציקב
 רע ,ןעפרָאװעגּפָארַא טָאה יז ;חקמ ןייז טגָאזעג טָאה רעד
 עמ --- ףױרַא לעדנער ַא ,ּפָארַא לעדנער ַא ,ןעפרָאװעגּפױרַא טָאה
 יד טלהעצעגטױא טָאה ילא-ועמש .טכיילנעגסיוא ךיז טָאה
 טָאה ?לעטיגעמעט ,לעטרַאנ ן'פיוא געיצ יד ןעמונעג ,םיקתממ

 -ענוצ ,געיצ רעד רַאפ טזיילעג טָאה יז סָאװ ,דלעג סָאד ןעניּפשעב
 השעמ תעשב ,הכרב-לזמ טימ ןייז לָאז'ס ,רעדיינש םעד טעוװעשניוו
 דלענ ן'פיוא לָאמ עלַא טקוקעג ןוא דייהרעליטש טעשטּפעשעג סיּפע
 ַא טימ רעדיינש םעד טײלנעבסױרַא טָאה ןוא געיצ רעד ףיוא ןוא

 : תוכרב ךס
 . ןוא ,טנוזעג טצונרַאפ ןוא ,טנוזעג טייז ןוא ,טנוזעג טהעג ---

 ,רעהַא זיב ןעוועג זיא יז יו ױזַא ןייז לָאז יז ,ןעבעג טָאג זָאל
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 ףיז לָאז יז ןוא ,טשינ רועיש ןייק טָאה רעסעב -- רעגרע טשינ
 -םיוא טשינ ,ןעקלעמ ןוא ןעקלעמ ,ןעטלַאה ןוא ןעטלאה ךייַא ייב

 .! ןעקלעמ ךיז ןערעה

 ךיז לי ןוא רעדיינש רעד טכַאמ --- ! םתא םג ,ןמֶא ---

 טימ טהערד ,ןהעג טשינ געיצ יד ?יוװ ,ריהט רעד וצ ןהעג ןעזָאל

 ןוא ךעלסיפ עטשרעטניה יד טיס ןייֵא ךיז טרַאּפש ,רענרעה יד

 "נוחה גנוי א יוװ ,ךיז טלעקיצ ןוא לעכ'לוק גיכליה ַא ףיוא טכַאמ

 הה ה ה ה מס :דומע םוצ לָאמ ןעטשרע םעד טהעג סָאװ ,לעד

 ןיהואו :טדער רענייא יו ...! יתאטח הה הה ה מו !יעשּפ

 ...2 ךימ רהיא טּפעלש

 רענולק רעד הנח:םייח בר ןענאטשענפיוא ןיוש זיא טלָאמעד

 -היפסיורַא ןעפלַאהעגרעטנוא קישטנַאק ן'טימ ןוא ,דובכ ןייז טימ

 -רעטנוא יז ןעבָאה םידימלת חרבח יד ןוא .בוטש ןופ געיצ יד ןער

 : ןעבירטעג

 ..!עזָאל ,לָאשַאּפ !עזָאק !עזָאק ,ייה ---

 ,ןײרַא געוו ןייז ןיא קעװַא זיא רעדיינש רעד ןוא

 .ה לעטיּפַאק

 ,סָאד טסייה געיצ יד ,טלָאװעג טשינ טָאה יז ןוא -- ןאמ תו
 יז !ןפואו ןפוא םושב ,עקוועײדָאלז ןייק רעדיינש ן'טימ ןהעג

 רהיא טָאה סע !תוחכ עֶלַא טימ םייהַא קירוצ ןעסירעג ךיז טָאה

 ן'רַאפ טּפעלשעג יז טָאה ילא-ןועמש ,ןעפלָאהעג טשינ רָאנ רעבָא

 -סיױרַא זיא'ס זַא ,ןהעטשרעפ וצ ןעבעגעג רהיא טָאה ןוא לעטרַאג

 ,ןעקעמ רהיא ןוא ךיז ןעקירב רהיא ןוא ךיז ןעהערד רהיא ןעפרָאװעג
 : טגָאזעג ױזַא רהיא וצ טָאה רע .טעקעמ יז סָאװ

 -- 'יח התא ףךהחרכ ?עב :וזנוא ייב טהעטש סע --
 ןעלעוו ָאי טסגעמ ,תולג םעד ךיז ףיוא וד טסּפעלש טיונ רעביא
 ןיב ךיא .טשינ תוצע ןייק ריד ייב טגערפ עמ --- ןעלעוו טשינ
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 ַא ,עלעניופ יירפ ַא ןעוועג ,טכַאדעג טנייה טשינ ,לָאמַא ךיוא

 -ּפירקס טימ ןוא ?ױזמַאק ַא טימ גנוי ַא ,רענייפ ַא --- הכלהכ רוחב

 ? ןעגנַאגענּפָא רימ זיא סָאװ ; גידנעקַאנק ןוא גידנעקַאשט ,סעק

 ,ךירק -- ךצרַאמ ךל ףךל :טגָאזעג טָאג טָאה ? ניטהעווּפָאק

 ! ן'הזייר-הלייג-הּפיצ רַאפ הנותח בָאה ! ןיירַא קַאז ןיא ,ילא-ןועמש

 !געט ןוא רֶהֶאֹי ענייד ףיוא טצרַאװשרַאפ רעוװ ! רעדניק בָאה

 1 רעדיינש ַא וד טזיב ףיורעד -- תרצונ ךכ? יכ

 "עג זיא ןוא געיצ רעד וצ ט'הנעט'עג ילא-ןועמש טָאה ױזַא

 םהיא טָאה לעטניוו םערַאװ ַא ,ןעפָאלעג טעמכ ,דניוושעג :עגנַאג

 טָאה ןוא עטָאּפַאק רעטעטַאלעג רעד ןופ סעֶלָאּפ יד ןעזָאלבעצ

 םהיא ןָאהטעג טעלג ַא ןוא תואּפ יד רעטנוא םהיא ךיז ט'הבנג'רעפ

 חיר ןעקַאמשעג ַא ןָאנ רעד וצ םהיא ןעגָארטעגוצ ,?עדרעב ם'ייב

 ןוא ןעמולבדלעפ ערעדנַא ןופ ןוא סעקשַאמָאר ןופ ,עטנעימ ןופ

 זיא זָאנ ןייז סָאװ ןוא ,םימשב ןופ חיד ַא ןעבָאה סָאװ ,רעטיירק

 תולעּפתה סיורג רַאפ ןוא ; ןערָאװעג טנהעוועג טשינ 552 ייז וצ

 ,"תרוטקה-םוטּפ, ןעגָאז ,החנמ ןענווַאד וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה

 ,"חנובלהו הנבלחה ,ןרוּפצהו ירצה, : ןעכַאז עטוג עֶלַא ןענעכערסיוא

 םענעש ַא רהעז טימ ,ןייפ ץנַאג ,ןעצריוועג עגירעביא עלַא ןוא

 ן'פיוא ,החנמ ַא "ןעּפעטשּפָא ךיז טעשטַאקרעּפ טָאה רע ןוא ,ןונינ

 ןופ ...םיצולּפ ! ןפוא רעדנַא ןייַא ףיוא רָאנ ,רענייטש ןעשי'נזח

  םהיא טמיור ןוא ,ערה-רצי רעד ,גרטקמ ןטש רעד ךיז טמענ ןענַאװ

 , :ןיירַא רעהיוא ןיא דוס ַא ןייַא

 טסָאה סָאװ ! רענייא דלֶאי וד ,ילא-ןועמש ,סיוא רָאנ רעה ---

 דלַאב ןיוש ? ןעצרַאה ןערעטכינ ן'פיוא ןעגנוזעצ ױזַא ָאד ךיז וד

 ייווצ ץוח ַא ,טַאהעג טשינ ליומ ןייד ןיא ךָאנ טסָאה וד ןוא ,טכַאנ

 ןייד ןעבעגעג סיּפע ךָאד וד טסָאה טנייה !ןעפנָארב ךעלזעלג

 טימ ,םשה הצרי םא ,סגעווקירוצ זַא ,טרָאװ עגילייה סָאד בורק

 ! ןעסייב-וצ סיּפע םהיא ייב ןעלעטשּפָא ךיז וד טסעוװ ,געיצ רעד

 ןייק טשינ ןיא לױמ א .ןעלַאפרעפ זיא --- טרָאװ ַא טגָאזעג

 ! עווילָאח



 41 רעדוונש רעט'פושכ'רעפ רעד

 ,רוציקב רָאנ הרשע-הנומש יד טּפַאחעגּפָא טָאה ילא-ןועמש ןוא

 ַא טימ רַאדנער ידָאד וצ ןירַא זיא ןוא ,ןונחת טּפָאלקענּפָא ךיז

 : החמש

 ךיא ,ידָאד בר בורק רעבעיל ןיימ ,ךייַא דנעווַא ןעטוג ַא ---
 ךיא -- יתרג ןבל? םע ,בוט לזמ ,הרושב ַא ןעגָאזנָא ְךייַא ןָאק

 ,דנַאלנעגעיצ ןופ נעיצ ַא רעבָא ,געיצ ַא טלעדנַאהעגנייַא ןיוש בָאה

 ןוא ןעקוקנָא יז טגעמ רהיא !וניתובא ונוגעיצ אל רשא געיצ ַא

 !רפס-עדוי ַא ָאי סיּפע ךָאד טנעז רהיא -- תוניבמ רעיא ןעגָאז

 -ַאב ךיא בָאה ?עיפיו -- םירצמב וקל המכ ,טפערט ,ונַא
 ? ןייז םלשמ טפרַאד

 ךיז ,קָארעזַאק ם'ייב דנַאה רעד טימ ןעמונעג ךיז טָאה ידָאד

 ןהעגרעטנוא ייב ןעטלַאהעג טָאה סָאװ ,ןוז רעד ןופ טלעטשרעפ
 ,נעיצ יד טכַארטעב טָאה ןוא ,לעמיה קע ןיא סַאּפ םענעדלָאג ַא טימ

 לָאמ ייווצ טקנוּפ טצַאשעגּפָא יז טָאה ןוא ,ןיבמ רעסיורג ַא יו

 ןיא ןופרעד .טלהָאצעב טָאה רעדיינש רעד לעיפיוו ,לעיפ ױזַא
 טגנַאלרעד טָאה רע ןזַא ,טגעלעגפיוא ױזַא ןערָאװעג ילא-ןועמש
 ;עציילּפ ןיא ץעז ַא רַאדנער םעד

 ת ק ד צ ,ןייז רימ רהיא טלָאז טנוזעג ! עצדרעס ידָאד בר ---
 .ןעפַארטעג טשינ אקוד לָאמ סגיטנייה טָאה רהיא -- ךירבדכ
 !ןעדייב זנוא רהָאי עכילקילג לעיפ ױזַא

 ןוא ןעפיל רֶאַּפ ַא טלעטשענפיוא טָאה רַאדנער רעד ידָאד
 רענייא יז !וּפרּפרּפס :;רעטרעוו ןהָא ּפָאק ן'טימ טלעקַאשעג
 "! בנג ַא ןופ האיצמ ַא !האיצמ ַא, : טדער

 ,טייז ַא ףיוא לעּפעק סָאד ןעגיובעגנייַא טָאה ילא-ןועמש ןוא
 רעגניפ םענעגיובעגסיוא ןעטסלעטימ ן'טימ ןָאהטעג ּפַאח ַא ךיז
 ןופ ןעּפַאהסױרַא טפרַאדעב טלָאװ רע יװ ךיילג ,טעלישז ם'ייב
 .םעדָאפ ַא ךינ רעד ןיא רהיא ןיא ןעצעזניירַא ןוא לעדָאנ ַא טרָאד

 ?ךמע ,ןעגָאז סיּפע רחיא טעוװ סָאװ ? ידָאד בר ,ונ --
 ןייק ,ןהעז ךָאנ טלָאז רחיא ?ַאה ?קסע ןייַא רימ ןעהעטשרַאפ
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 -עגנייא הנושמ התימ ַא רהיא טלָאװ ,ךיז טקלעמ יז יוװ ,ערהדזיע
 | ! טרָא ן'פיוא ָאד ןעמונ

 טפור -- !ןיילַא ןייֵא רעסעב ןיוש םענ הנושמ התימ ַא --

 : .ידָאד םהיא וצ ןָא ךיז

 ןיב ךיא ביוא --- .ילא-ןועמש טנָאז -- { םתא םג ,ןמָא ---
 ,לחומ טייז ,עשז טמענ ,טסַאג רעטגעלעגנַא-ננאזא ךייַא ייב ָאי
 לָאז עמ ,להַאטש ןיא ץיגרע יז טַאטשַאב ןוא .געיצ יד ,ידָאד בר

 ןעוַאד ַא לייוורעד לע ךיא ןוא ,ןענע'חקל'קעווַא טשינ הלילח יז
 -עוו םעדכָאנ ןוא ,געוו ןיא טּפַאחעג ךיא בָאה החנמ ,בירעמ ןוהט
 ןעסייבדוצ סיּפע יקַאט ןוא ,"ורבדב היהנ ?כהש , ןעכַאמ רימ ןעל

 ם יצ וק ןיא :טהעטש הליגמ רעד ןיא יװ ,בותככ ,ךיוא

 טהעטש .טשינ ץנַאט ןייק טהעג ןעסע ן'רַאפ -- םיצורפב

 ? ןיינ יצ ,הליגמ רעד ןיא ןעבירשעג ױזַא

 וד זַא אמתסמ --- ,ידָאד טכַאמ -- ?ךייש זיא סָאוװ ---

 סיּפע ךָאד וד טזיב ףיורעד ; סָאד טהעטש --- טחעטש עס ,טסגָאז

 | .הרות ןופ דיא ַא

 טפור ,"ונילע, וצ ןעגיּפשענסיױא ןוא בירעמ טנעװַאדעגּפָא

 :רַאדנער םוצ רעדיינש רעד ןָא ךיז

 ןיא ,סיורג יױױזַא ָאי ןיא ןענָארט ןופ רעצ רעד זַא --

 ,ןָא טסיג -- הזה םודאה םודאה ןמ ָאנ:ינטיעלה

 וצ ןעמענ רימָאל ןוא ,לעשעלפ םענירג םענעי ןופ ,?חומ טייז

 תישאר זיא סָאד טנוזעג .טנוזעג ןייז רימָאל ןוא ,טעריּפש ךעלעּפַאק

 | נג ב י כ ש ה :ןענװַאד ןיא גָאט עלַא ןעגָאז רימ יו ,המכח

 ...םולשל

 רעזנוא ךיז טָאה ,ןעסיברעפ ןוא ןעפנָארב לעסיב ַא ןעמונעג

 ,עקוועײדָאלז חכמ ,רעסַאװ רַאפ ןוא רעייפ רַאפ טדערעצ רעדיינש
 רעזנוא ןעזייַא ןוא רעש ,יירעדיינש ,ךעצ ,ןעכַאזלהוש ,?הק חכמ

 םיאבג רעקוועײדָאלז ןופ לת ַא טכַאמעג השעמ תעשב ,ךמע קְלָאפ
 ןייז זַא ,ןערָאװשעג ,"סעקדַארָאּפ , ערעייז טיִמ ,םידיגנ יד טימ
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 .טשינ ייז ןָאק עמ ביוא ,ילא-ןועמש ןעסייה טשינ לָאז ןעמָאנ
 | ....ריבמיס ףיוא , עלַא ןעבעגקעוװוַא

 טזָאלענסיױא רע טָאה ױזַא --- ? ידָאד בר ,רהיא טרעה ---

 הרכ רוב -- :ןזיא רעגייטש ןייז יו ,הרות ַא טימ השרד ןייז
 רעטומ ןוא רעטָאפ רעייז ןיא חור ַא טעװ סע -- והרּפרפיו

 רָאנ ןעסייוו ייז ...!ךיא ןיימ ערעזנוא תובוטיילעב יד ,ןיירַא

 רַאפ ! טיוה יד ןעמענּפָארַא ,ןַאמערָא םעד ןעדניש ,טולב ןעּפַאצ

 רָאנ !ךָאװ ַא עלעטרעפ ַא ,רהיא טרעה ,ךיא ?חָאצ ןעברַאק יירד

 ,רהיא טגָאז יװ ,"ץָאהב ץפוק, ןייק טשינ ןיב ךיא ,טשינ רָאג

 סע -- הנוי אובי !דנעה ערעדנַא ףיוא ןהענרעביא ייז ןעזָאל

 טָאנ ייב ךָאנ ןעבָאה ייז ,השקשינ !טייצ ַא ייז ףיוא ןעמוק טעוו

 -הּפיצ ,ןעבעל לָאז בייוו ןיימ ! ןעמונעגסיױרַא טשינ לעטיווק ןייק

 "םילש ַא ןיב ךיא זַא ,וליפא רימ טגָאז ,סָאד טסייה הזייר-חלייב

 ,ןעלעו לָאז ךיא םורָאװ ,עטשטעווקעצ ַא עקשעמעל ַא ,קינ'?לומ

 סיּפע ? בייו ַא טרעה רעוו רָאנ .,שטייב ַא ייז ףיוא ךיא בָאה
 רענילייה רעד ןיא זנוא ייב !העד לעקיטש ַא ךיוא ךָאד ךיא בָאה

 טסייו רהיא -- ךב לוש מי אוהו :שוריפבכ טהעטש הרות

 טרעה ! סיז-רעקוצ ךָאד זיא'ס ? רעטרעוו עניזָאד יד ןופ טשּפ םעד

 רעד ,רע ןוא -- אוה וו :טרָאװ סכילטיא ןיא טשרָאקַא ןייֵא ךיז

 ..!ןעגיטלעוועג ןָאהט ןוהט לָאז -- ?וש מי ,סָאד טסייה ןַאמ

 רהיא --?לוּפת ?ופנ ?ופנל תוליח ה ? ןעד סָאװ רָאנ

 ,ןעפנָארב ?עסיבַא ךָאנ ןָא ןיוש טסיג ,ןעסינ ןעביוהעגנָא טָאה
 -ר ַא ב ד ,ע ד ר וק ַא ק ס ַא :טהעטש קוסּפ ןיא יוו ,בותככ

 ...עטנטאב

 "עגנָא גנוצ יד ן'ילא-ןועמש ייב טָאה רעטייוו-רעטייוו סָאװ

 ױזַא ןוא גנַאל ױזַא ,ךיז ןעּפעלק ןעגיוא יד ,ןעטנָאלּפ ךיז ןעביוה

 עלייוו ַא ףיוא דנַאװ רעד וצ טרַאּפשעגוצ ךיז טָאה רע זינ ,טיירב

 ןעגיובעגנָא םהיא ךיז טָאה ?עּפעק סָאד ןוא ,לעמירד ַא ןעּפַאח

 ץ'םיוא טנעלענפיונוצ רע טָאה דנעה יד ,טייז ַא ףיוא לעסיכ ַא
 ,רעגניפ יירד טימ ?עדרעברעּפַאצ סָאד ןעטלַאהעגוצ ,ןעצרַאה
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 "רהעז ןיא טפעיטרעפ זיא סָאװ ,שנעמ ַא יו ןהעזענסיוא טָאה ןוא

 "רצ ןעװעג טשינ השעמ תעשב לָאז רע .תובשחמ עפעיט רהעז

 ןעזָאלב ןוא זלַאה ן'טימ ןעלחרָאחרעטנוא ,זָאנ רעד טימ ןעפייפ

 טלעוו רעד ןיא רענייק טלָאװ -- ! ץט-צט-צט :ןהייצ יד ךרוד

 טָאה רע שטָאח ןוא .טּפָאלש רע זַא ,םהיא ףיוא טגָאזענ טשינ

 טיײברַאעג םהיא ייב חמ רעד טָאה ןעגעווטסעד ןופ ,טלעמירדענ

 ןיא זיא רע זַא ,ט'מולח'עג םהיא ךיז טָאה סע ןוא ,קַאמשעג ץנַאג

 טײרּפשעגסױא טניל שיט ן'פיוא .קיטשרַאװ ןייז ייב םייהרעד

 ,ןעפערט וצ רעווש זיא'ס סָאװ ,שובלמ ןימ ַא ןעגיוא ענייז רַאפ

 ואוו --- םינותחת רַאּפ ַא זיא'ס ,ןעגָאז ךיא לָאז .זיא סָאד סָאװ

 זיא'ס ,ןענָאז ףיא לָאז !קָארק ןופ ןמיס ןייק ? קָארק רעד זיא

 עכלעזַא ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןענַאװ ןופ --- סעכלעזַא ?עבייפ א

 זַא ,טשּפ םעד ןענרעל ךיא זומ ? ןעד סָאװ אלא ?לעברַא עננַאל

 -- ןעזיוה ןייק טשינ ןוא לעבייל ןייק טשינ ,אה אלו אה אל זיא'ם

 ילא-ןועמש ...! ןייז סע ךָאד זומ סיּפע ? סָאד זיא ןעד עשז סָאװ

 -ַאק ַא רָאג זיא'ס --- טייז רעקניל רעד ףיוא רעביא סָאד טרהעק

 ,עטַאלג ַא ,עײגילעגַאּפש ַא !עטַאּפַאק ַא רעסָאװ ךָאנ ןוא ,עטָאּפ

 עטַאּפַאק ַאזַא ןעבעל ןייז ףיוא ךָאנ טָאה רע ,ענעסעלטַא ןייַא

 ; קסע ןייז טשינ ןיא'ס רָאנ ! ןעטלַאהעג טשינ ?לעדָאנ רעד רעטנוא

 ַא טכוז ןוא ענעשעק-טעלישז ןופ לערעסעמ סָאד סױרַא-טמענ רע

 עס סָאװ ,קילג ַא .עטָאּפַאק יד ןענערט ןעבױהנָא לו ןוא טָאנ

 -עב ,ןעטלעש ןָא םהיא טביוה ןוא הזייר-הלייב-הּפיצ ךיז טזייוועב

 .ןײרַא דרע רעד ןיא ןעבָארג

 וד ,ןענערט ןיוש ריד ןעמ לָאז סעקשיק יד ,ךיונ םעד ---

 !עניימ ילָאסַאמ ענעש וד ,עקרעגוא ענירג וד ,רענייא ?זמ-םילש

 ריד בָאה ךיא סָאװ ,עגיד'תבש יד עטָאּפַאק ןייד ךָאד זיא סָאד

 רעד ןופ ןעבילקעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,טלעג ןיימ ןופ טכַאמענ

 | 4! געיצ

 ס'טָאג טימ געיצ ַא טָאה רע זַא ,ךיז טנַאמרעד יפא-ןועמש ןוא

 .ןייז ףיוא טָאה רע ! דנוזעג קיטש ַא וצ םהיא טמוק סע ןוא ,ףליה
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 לעיפ ױזַא !ךלימ טימ ךעלנירק לעיפ יוזַא ןהעזענ טשינ ןעבעל
 ! סעטערקַאמ עצנַאג רעטוּפ ,רעטוּפ ןוא ! זעק טימ סעקשטערָאװ

 רעקיטש עצנַאג טימ ךלימרעיוז ,ענעטעמסדיּפ ,עקנילסַאמ טנייה

 עכלעזַא ךעלצעלּפ ,רועיש ַא ןהֶא סיּפע סקעבעגרעטוּפ ןוא ,"עהירק,

 טימ ןעטָאשעב ןעביוא ןופ ןוא רעטוּפ ףיוא ןעקַאבעג ,עגיכלימ

 סיּפע !חיר רעד ,חיר רעד ןוא .גנירעמיצ טימ ןוא רעקוצידמאז

 סיּפע יו ,טלהיפ רע ...! עפ ,חיר רעטנַאקעב ַא ,חיר רענדָאמ א

 ,רעהיוא ן'רעטנוא ןוא ,רענלָאק ןעשיווצ זלַאה ן'פיוא םהיא טכירק

 ךיילג םהיא טקניטש ןוא םהיא טלעציק סיּפע ןוא ,םינּפ ן'םיוא ןוא

 ...ץנַאוװ ַא ןָא טּפַאט ןוא רעגניפ יד טימ טּפַאט רע ...ןײרַא זָאנ ןיא

 קוק ַא טּפַאח רע ,גיוא ערעדנַא סָאד ,ניוא ןייא ףיוא טנעפע רע

 ףיוא טעירַאש סע ,קַאלש ַא ,הרצ ַא ,העוו-יוא -- רעטסנעפ ןיא

 ... גָאט

 -- !לעמירד ַא טּפַאחעג טונ ! תורואמה רצוי עכיט טָאװ ---
 ,סעציילּפ יד טימ בייר ַא טוהט ןוא ןיילַא ךיז וצ ילא-ןועמש טכַאמ

 טנעפע ,ןיירַא ףיוה ןיא סיױרַא-טהילפ ,ראדנער םעד ףיוא-טקעוו רע

 ןהעג ךיז טזָאל ןוא ?עטרַאנ ן'פיוא נעיצ יד טמענ ,להַאטש יד

 ,ארומ טָאה סָאװ שנעמ ַא יוװ ,ןעגיוב ן'סיוא ?ייפ ,דניוושעגנ םייהַא

 4! סָאװ עדוי ימ ןעגיטעּפשרעפ טשינ הלילח לָאז רע

 | ?עטיּפַאק

 טָאה יז זַא ,הזייר-הלייב-הּפיצ בייוו סָאד ןוא -- השאהו

 טשינ רָאנ יז טָאה ,גנַאל ױזַא ךיז טמיוז ןַאמ רעד זַא ,ןהעזעג
 -רעביא ןעביוהעגנָא טָאה יז .זיא סָאד סָאװ ,ןהעטשרעפ טנָאקעג

 ,קילגמוא ןייֵא ןעפָארטעג הלילח ךיז טָאה רשפא ,ןעטכַארטוצ

 ייב ןעמונעגוצ ,געוו ןיא ןַאמ רהיא ףיוא ןעלַאפעגנָא ןענעז םינלזנ

 ץינרע ןעפרָאוװרעפ ןוא טעליוקעג םהיא ,ךעלברעק עכילטע יד םהיא

 הנוגע עניבייא ןייֵא ,םולשו סח ,ןעבילבעג זיא יז ןוא ,בורנ ַא ןיא
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 ,ןײרַא ךיז ףרַאװ םענ שטָאח ,רעדניק ?עיפ ױזַא ,ערה-ןיע ןייק ,טימ
 -לעזַא המודכ ןוא ,עכלעזַא ...! ןיירַא ךייט ןיא ייז טימ ,ןויצ-יאנוש
 "רעביא טכַאנ ענעי הזייר-הלייב-הּפיצ ךַאבכענ טָאה תובשחמ ,עכ
 ןוא ;גיוא ןייק טימ טכאמעגוצ טשינ וליפא טָאה ןוא ,טכַארטעג

 יז טָאה ,גָאט ףיוא ןהָאה רעטשרע רעד טהערקעגסיוא טָאה סע זַא
 ןוא ןעסיורד ןיא סױרַא זיא ןוא ל?עדיילק סָאד ךיז ףיוא טּפַאחעג

 ,ןַאמ רהיא ףיוא ןעקוקסיורַא ?עוש רעד ףיוא טצעזעג ךיז טָאה

 "םילש ַא, ..ןעמוק טעװ רע ,ןעבָאה תונמחר טָאג טעװו רעמָאט

 "וצ ךיז טָאה יז ןוא טרעלקעג ךיז יז טָאה --- "! קעוַא טהעג לזמ

 הטרעוו זיא רע יו ,ןענרָאמהירפ ַא ןעלעיּפשּפָא םהיא טיירנעג

 ןעדנובעגוצ ןעטניה םהיא ייב ןעהעזרעד טָאה יז זַא רָאנ .ןעוועג
 ,ץרַאה סָאד ןעגנַאנענּפָא דלַאב רהיא זיא ,געיצ ַא ?עטרַאנ ם'ייב
 : ןעטוג טימ םהיא וצ ןעפורעגנָא ךיז טָאה יז ןוא

 ? עלעגייבלעדנַאמ ,סניימ לעקירַאנַאק וד ,גנַאֿפ ױזַא סָאװ ---
 ,ןײרַא דרע רעד ןיא הלילח ןיוש טזיב ,טניימעג ךָאד בָאה ךיא

 ,ןעפָארטעג קילגמוא ןייֵא סיּפע ױזַא רעדָא ,רעניימ טישכת רענעש
 .םולשו סח

 יד טלעטשעגקעװַא ,טלעטרַאנעצ ךיז טָאה ילא-ןועמש ןוא

 יװ ,רעטרעו טימ ןעטיש ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ,זיוה ןיא געיצ
 .ןהייצ יד טדעררעפ רהיא טָאה רע ;קַאז ַא ןופ

 --- געיצ ַא טפיוקענ ריד ךיא בָאה ,בייוו ןיימ ,וד טסרעה ---
 !וניתובא ונוגעיצ אל רשא געיצ ַא ןיא סָאד ;דנַאלנעגעיצ ןופ

 ייז גנַאל יװ ,סעט'תיבה-לעב עניה יד ,ייז ןעמ טסיימש גנַאל יװ
 ןעסע זַא !וליפא םולח ןיא ןעהעזעג טשינ געיצ ַאזַא ךָאנ ןעבָאה
 ,ןעיילק ןופ "עליּפ, ַא גָאט ןיא לָאמ ןייא ?כה-ךס ,תוכמ יז טסע
 ; שרדמה-תיב ןופ ךַאד ם'נופ יורטש לעסיב ַא --- עגירביא סָאד ןוא
 לָאמ ייווצ ךיז טקלעמ ,הוק ַא יװ ,ערהדןיע ןייק ,יז טינ ךלימ ןוא

 ךיא ,לעפעש-קלעמ לופ ַא ןעהעזעג ןייֵלַא בָאה ךיא --- גָאט ןיא
 זיא'ס ?  געיצ ַא ןעד זיא'ס ! סטוג סָאדלַא ריד ייב ןעהעז ױזַא לָאז
 טסייה לעטיג-עמעט ,יז טנָאז ױזַא !געיצ ןייק טשינ ,עמַאמ ַא

,+ 
1 
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 רַאפ ןעגנודעגסיוא ,םיוק-םיוק ,ןעבעלכ ,בנג ַא ןופ האיצמ ַא .סָאד |
 -עג ךיז ךיא בָאה ,וד טסניימ ,לעיֿפיװ ! ןעברַאק ןעבלַאהטנעבעיז

 יז טָאה ?כהיךפ זַא ?ןןעננודעגסיוא יז בָאה ךיא רעדייא ,ןעגנוד

 ַא !טדערעגנייַא םיוק ,געיצ ןייק ןעפיוקרַאפ טלָאװעג טשינ רָאנ
 ...ץלָאה טקַאהעג טכַאנ עצנַאנ

 :השעמ תעשב טכַארטעג ךיז טָאה הזייר-הלייב-הּפיצ ןוא
 יז רָאנ זַא ,טניימ יז !עסיורג ַא רהיא הכמ ַא -- הכרב-המחנ,

 רענייק רעטייוו ןוא ,געיצ ַא טָאה יז רָאנ ,עט'תיבהזלעב ַא זיא

 זַא ,ןעגיוא יד סױרַא רהיא טעוװ סע זַא ,ארומ בָאה ךיא !טשיק
 טָאה בייוו ס'ילא-ןועמש הזייר-הלייב-הּפיצ זַא ,ןעהעזרעד טעװ יז

 טשרמולכ ?עטיימ-היח ןוא ? עטַאלז-עמולב ןוא ...געיצ א ךיוא
 ייז סָאװ ,בלַאה שטָאח ןהעגנָא ייז לָאז סע !רעטסעווש עטוג רֶאֵנ
 ןוא טכַארטעג ךיז יז טָאה ױזַא ..."! םלוע לש ונובר ,רימ ןעשניוו

 -ער ןעטיירגוצ עלייוורעד ןעמונעג ,ןעוויוא ןיא טציײהעגנייַא טָאה
 ןָאהטעגנָא טָאה ילא-ןועמש ןוא ,ןעסייבנָא ףיוא ןעשקָאל ינעשט

 ,קַאמשעג ןוא ,ןענװַאד טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןוא ןיליפתו תילש

 ! דניצַא יו ױזַא טנעװַאדענ טשינ גנַאל ןיוש טָאה רע --- ץרַאה טימ
 טקַאנקעגוצ ,קיטש עשי'נזח טכַאמעג ,סהיוללה יד ןעגנוזעג טָאה רע

 .רעדניק עלַא ןעגניז ן'טימ טקעװעגפיוא טָאה ןוא רעגניפ ן'טימ

 עטַאט רעד זַא ,ןעמַאמ רעד ןופ ןערָאװעג רהָאוװעג ןענעז רעדניק יד
 ןיא ,ךלימ טימ ןעשקָאל טבָאק עמ ןוא ,געיצ ַא טבַארבעג טָאה
 יד ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא ןעמ ןוא ,החמשו ןושש ןערָאװעג
 יד רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה עמ ןוא ךעלדמעה ענייא ןיא ךעלטעב
 -ענוצ השעמ תעשב ,לעצנעט ַא טּפַאחעג טָאה עמ ןוא ,ךעלטנעה

 : ןערָאװעג ןעפַאשעב סָאװ-רָאנ ייז ייב זיא סָאװ ,לעדעיל ַא ןעגנוז

 !עלענעיצ ַא ,געיצ א ,נעיצ ַא
 !עלענעיצ א טכַארבעג טָאה עטַאט רעד

 ! ךעל-ימ ןעבעג טעװ עלעגעיצ סָאד
 ...! ןעשיקָאל ןעכָאק טעװו עמַאמ יד



 םכילע-םולש 8

 ןיא ,ןעצנַאט ןוא ןעגניז ייז יו ,רעדניק יד ףיוא טקוקעג

 : טכַארטעג ךיז טָאה רע .רעגנעל יו רעטיירב ןערָאװעג ילא-ןועמש
 טעװ רהיא ,השקשינ ..ךלימ ?עסיב ַא ענדעשז ,ךַאבענ רעדניק}

 ,ךלימ לעזעלג ַא גָאט עלַא .,.טַאז ןייז ,םשה הצרי םא ,טנייה ןיוש
 יקַאט זיא געיצ ַא -- ךלימ ייט רעד וצ ןוא ,ךלימ טימ עשַאק ןוא
 -לעב לעשיפ טרעדניצַא רימ זיא סָאװ ...! רענייב יד ןיא דנוזעג ַא

 ןעבעג טשינ לי רֶע ! רעטָאק םעד יו ,םהיא רעה ךיא ? עסקַאט
 ! רענייב יד טימ ןעגרַאװ ךיז רע זָאל ? רענייב רָאנ ,שיילפ ןייק
 ..1 ךלימ ,ערה-ןיע ןייק ,בָאה ךיא זַא ,שיילפ ןייז ךיא ףרַאד סָאװ
 ,סָאד טהעטש ואוו .שיפ ןעמ טפיוק תבש ףיוא --- ? תבש ,יַא

 ןעהעזעג טשינ ץיגרע ןיא בָאה ךיא ? שיילפ ןעסע זומ דיא ַא זַא
 ייז ןעטלָאװ ,ןעגלָאפ ןעלעוו ךימ ןעלָאז ןעדיא עלַא .,..! ןיד ַאזַא
 ןעש עסקַאט-לעב רעזנוא טלָאװ טלָאמעד ; ןעגעיצ טפיוקעג עלַא
 ןיא חור ַא טלָאמעד ןיוש טלָאװ סע !לעכייב ן'טימ ןעהעזעגסיוא
 ..."! ןײרַא ןעטַאט ס'נעטַאט ןייז

 טָאה ןוא "ונלוקדעמש ילא-ןועמש , טכַארטעג ךיז טָאה ױזַא
 איצומה טכַאמעג ,ןעשַאועג ךיז טָאה ןוא ,ןיליפת יד טגעלעגפיונוצ
 ריחט יד ךיז טנעפע .,הדועס רעגיכלימ רעד וצ ךיז טיירנענוצ ןוא

 טיור ,לעּפעט גידעל ַא טימ הזייר-הלייב-הּפיצ ןיירַא טמוק סע ןוא
 תוללק ןופ ןענער ַא ןוא ,תושפנ-תנכס טימ סעכ ןיא ,רעייפ יו
 ! ּפָאק ס'ילא-ןועמש ףיוא ןעטיש ןעביוהעגנָא ךיז טָאה תומרח ןוא

 ןעלַאפעג ןענעז רענייטש -- ןעוועג סָאד ןענעז תוללק ןייק טשינ
 -הּפיצ ןופ ןעסָאגעג ךיז טָאה ?לעבעווש ןוא ךעּפ ,לעמיה ם'נופ

 :ליומ ס'הזייר-הלייב

 ,ןעפרַאװסױרַא סע לָאז רוכש םעד םענייד ןעטַאט םעד ---
 -ףכ !ןערעוװ ריד ןופ לָאז ןייב ַא ,ןייטש ַא ! ןעפרַאװניײרַא ךיד
 ! סקיב ַא ןופ ןערעוו וד טסלָאז ןעסָאשעג ! ןהענ וד טסלָאז עלקה

 ! ןעקָארב ןוא ןעדיינש ,ןעטָארב ןוא ןענערב ,ןעקנירט ןוא ןעגנעה

 געיצ ַא רַאפ סָאװ ,רענייא דמושמ וד ,חצור וד ,ןלזנג וד ,העז העג

 ףיֹוא םולח רערעטסניפ ַא ,רעטסיו ַא !טכַארבעג רימ טסָאה וד
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 רעסיז ,םלוע ?ש ונובר ,סיפ ןוא טנעה ענייד ףיוא ןוא ּפָאק ןייד
 ..! רעיירטענ-רעגיצרַאה ,רעטָאפ

 רע .טרעהעג טשינ ילא-ךועמש ןיוש טָאה עגירעביא סָאד
 סָאד ןעקוקנָא זיוה ןופ סױרַא זיא ןוא לעטיה סָאד טקורעגנָא טָאה
 ,ןעפַארטעג טָאה םהיא סָאװ ,קילגמוא

 םעד ןעהעזרעד ןוא געיצ רעד וצ ןעסיורד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא
 רעד ןופ לעקעלפ םוצ ןעדנובעגוצ טהעטש רע יװ ,טישכת םענעש
 ןחעטש ןעבילבעג רע זיא ,גיטולבטלַאק ךיז ט'הרג-הלעמ ןוא ריהט
 ןיהואוו ? ןעמ טוהט סָאװ ,טסואוועג טשינ ,טעלּפרעהניה רעד ןיא
 ןָאהטעג גָאז ַא ןוא ,טכַארטעג ,טכַארטעג ,ןענַאטשעג ? ןעמ םהעג
 טעװ סע --םיתשלפ םע ישפנ תומ ת, :ןײלַא ךיז וצ
 רעד טימ דמלמ םעד ,ןיירַא ןעטַאט ס'נעטַאט רעייז ןיא חוד ַא
 -ָאטַאק ןעביירט וצ ןעמעוו טימ ,ןענופעג ןעבָאה ייז ! עק'דמלמ
 ןוא טסיוװ ןייז ייז טעװ ,סעװָאטַאק ַא ןעבעג ייז לעװ ךיא ! סעוו
 טשימ ,רמלמ רעד טָא ?עכַאבענ ַא רָאנ ,ךיז טכַאד !רעטסניּפ
 טשינ !השעמ ַאזַא ףוס םוצ ןוא ,טפעשעג ןיא טשינ טשרמולכ ךיז
 ךימ טָאה יבר רעד תעשב טעקיחיחעג םידימלת יד ןעבָאה טסיזמוא
 -עגוצ רימ טָאה ןיצ'יבר יד ןוא געיצ רעד טימ ט'חלשמ'עגנסיורַא
 עו ךיא ...ןעקלעמ ןוא ןעקלעמ רימ ייב ךיז לָאז יז ,טעוועשניוו
 -םד סָאד ןעקלעמסיורַא ייז ייב לעװ ךיא ! ןעקלעמ ַא ןעבעג ייז
 -ָאטַאק ,סעצדַאיענוט ,שדוק-ילכ רעקװעיַאדָאזָאק יד ןופ תיצמתה
 | ...! רעביירטסעוו

 טָאה ןוא "ונלוק-עמש ילא-ןועמש , טכַארטעג ךיז טָאה ױזַא
 רע ,העד רעד טימ עקװעיאדַאזָאק ןייק קירוצ ןהעג טזָאלעג ךיז
 | ! הטרעוו ןענעז ייז יוװ ,טַאװיװ ַא ןעלעיּפשּפָא ייז לָאז

 ןעהעזרעד ןוא עמשטערק רענעבמעד רעד ייברעפ ןעגנַאגעג
 ,ןהייצ יד ןיא ?עקעביצעקלול ן'טימ ריהט רעד ףיוא רַאדנער םעד
 .ןעטייוורעד ןופ ךָאנ טכַאלעצ רעדיינש רעזנוא ךיז טָאה

 םהיא טגערפ -- ,ריד ףיוא החמש ַא רַאפ ןזיא סָאװ ---
 ? ױזַא טסכַאל וד סָאװ --- ידָאד
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 -ַאל ךיוא רהיא טעוװ רשטא ,?חומ טייז ,קוק ַא טוהט --
 ךָאנ ןעכַאל ןָא טביוה ןוא רעדיינש רעד םהיא וצ טגָאז --- ? ןעכ

 -- .טלעציקעג םהיא ןעטלָאװ םידש ןהעצ יו ךיילנ ,רעקרַאטש
 5ב ?קַאלש ַאזַא ,ידָאד בר ,רענײטשַא ,ךייא טלעפעג יװ ,ונ
 !ךימ ןעפערט סע ףרַאד הרצ ַא ץיגרע ואו -- בזוכ םדאה

 ןופ קסּפ ַא טָאהעג סָאד בָאה ךיא ?השעמ ַא םהעטשרַאפ רהיא

 טָאה וז ;סָאד טסייה הזייר-חלייביחּפיצ ,ןעבעל לָאז בייוו ןיימ

 -עט ףיוא ןוא לעפיש ףיױא -- םיסוס בו בכרב ןעבעגעג רימ

 ןעלַאפ רָאנ לָאז סע ,ןעצרַאה ןערעטכינ ן'פיוא אקוד ןוא ,רעל

 טשינ ייז ?עוו ךיא ,ךייַא טלהָאמ ! עקדמלמ רעד טימ דמלמ ן'פיוא

 ַא רַאפ שטַאּפ ַא -- ןיע תחת ןיע ןייז טעװ סע ,ןעגייווש
 -ַאק עכלעוַא רימ טימ טביירט עמ זַא ,טנייפ בָאה ךיא !שטַאּפ

 -צרַאה רַאפ ,ידָאד בר ,התע-תעל רָאנ טיג ,ונַא .ךעלסעוװָאט

 לָאז ךיא ,זלַאװה םעד ןעקנייוושכרוד ,טעריּפש לעזעלג ַא גיטהעוו

 ..ןענקַאילק טשינ לָאז המשנ יד ןוא ןעדער וצ ןעבָאה חכ שטָאה

 ,בותככ ,רקיע רעד זיא סָאד ,ןעדיא ןייז ריִמָאל ,ידָאד בר ,םייחל

 טשינ רָאנ -- םלוע תרה םויה :ןעבירשעג טהעטש סע יו

 "הירפ ַא ןעלעיּפשּפָא ןיוש ייז לע ךיא ,רעכיז טייז ! טגרָאזעג

 סעװָאטַאק טביירט עמ ױזַא יו ,ןעזייװַאב ייז ?עװ ךיא .,ןעגרָאמ

 | ! ךמע קלָאפ רעזנוא ןעזייַא ןוא רעש ,ךעצ טימ

 טכַאמ -- ? סעװָאטַאק ַא זיא'ס זַא ,טגָאזעג ריד טָאה רעוו ---

 -- .עלעקלול !'טימ טעקּפיּפ ןוא עטַאװע'מת ץינַאג רַאדנער רעד

 4 דער יד ןיא תועט ַא סױרַא טרָאד ךייַא ייב זיא רשפא

 .סעכ רַאפ ןעגנורּפשעגרעטנוא שזא זיא ילאזןועמש

 ,טסייוו רהיא ?רהיא טדער סָאװ !רבשנה סרחכ ?שמ --
 ןוא ,געיצ ַא ןעפיוק הליחתכל ייז וצ םוק ךיא ? טדער רהיא סָאװ

 רָאנ רחיא טגָאז !געיצ ַא :עטעקַאנה ךתב לחרב ייז טימ דער
 | ,.! סָאד
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 ןוא סעציילּפ יד טימ טשטיינק ,עלעקלול ן'טימ טעקּפיּפ ירָאד
 -לוש ךיא ןיב סָאװ, ;טדער רענייא יו ,דנעה יד טימ טרהיפעצ
 ...2! גירלוש המשנ יד טָאג יַאדוַא ךָאד ןיב ךיא ?  גיד

 -ָאזָאק ןייק ןהענ ךיז טזָאל ןוא געיצ יד טּפַאח ילא-ןועמש ןוא
 םהיא ןיא טנערב סע ןוא -- וב הרעב ותמחו ,עקוװעיִאד
 .רעייפ ַא

 .ז ל?לעטיּפַאק

 ,הכאלמ ןייז ןָאהטעג ךיז טָאה דמלמ רעד ןוא -- ד מל מ הו
 ,םידימלת ענייז טימ טלענקעג ןוא ןעסעזעג זיא רע ,טסייה סָאד
 טָאה יירשעג רעייז ןוא ,"ןיקיזנ, ןופ ןינע םענעי ץלַא טנערהעלעג
 ה ש כ ש בכ :ףיוהלהוש ןעצנַאג ן'רעביא ןערעה טזָאלעג ךיז
 ן'טימ ןָאהטעג ץעז א טָאה יז--הבנוב
 ןוא -- ד כה תא הרבשו ,המהב יד ,לעדייוו
 ..לעגירק סָאד ןעכָארבעצ טָאה יז

 ןעגרָאמ רעטוג ַא -- ןוהידימלת לעו ןנבר לעו לארשי לע --
 -ןועמש טגָאז -- !םידימלת ערעייַא טימ ,יבר ,ןייז ְךייַא לָאז
 המהב יד ,השקשינ ,טונימ א ףיוא ןייז קיספמ טגעמ רהיא -- .ילא
 ןיוש טעװ לעגירק ענעכַארבעצ סָאד ןוא ןעפיולטנַא טשינ טעוװ
 טָאה רהיא -- סיורג רימ גוט סָאװ .ןערעוװ טשינ ץנַאג אלימב

 סָאװ רָאנ ,סעװָאטַאק ףיוא יקַאט ,לעציּפש טכער ַא ןַָאהטעגּפָא רימ
 עכלעזַא טנייפ בָאה ךיא -- יל עמשי יכ יתבהא ?ןעד
 ןופ השעמ יד אמתסמ טרעהעג ךָאד טָאה רהיא !ךעלסעװָאטַאק
 ףיוא ץחרמ ןיא תבש ברע ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעדיא ייווצ ענעי
 :ןערעדנַא םוצ רענייא ןָא ךיז טפור ?קנַאב רעטשרעביוא רעד
 בשיימ ףךיז ןיא ."ּפִא ךימ סיימש ןוא לעמעזעב ןיימ ריד ַאנ,
 טעשאדרַאקעצ ,ןייז וצ רעהעג סע יוװ ,זייֵא םהיא טלייט ןוא רענעי
 : רענעסימשעג רעד םהיא וצ טגָאז .ןײרַא טולב ן'זיב בייל סָאד
 טימ טלָאװעג ךיז טסָאה וד ביוא .ױזַא זיא ןופרעד השעמ יד,
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 ךיא תעשב ,קנַאב רעטשרעביוא רעד ףיוא ,ָאד ןענעכערַּפָא רימ

 ,יתיתכהמ --- ,דנַאה ןיא ?עמעזעב ַא טסָאה וד ןוא רעטעקַאנ ַא גיל

 ,סעװָאטַאק ףיוא סָאד וד טסניימ רעמָאט רָאנ ;טכערעג וד טזיב

 .. !ךעלסעװַאטַאק עכלעזַא ןופ טשינ טלַאה ךיא זַא ,ריד ךיא גָאז

 רעד םהיא טגערפ -- ??שמ רעד זיא סָאװ ןענעקַא ---

 .רעהיוא ןיא ייז טימ ךיז טצַארק ןוא ןעלירב יד סיוא-טוהט ,דמלמ

 ןעגעקַא יקַאט זיא -- ילא-ועמש טכַאמ -- לשמ רעד ---

 -נײרַא רימ טָאה רהיא סָאװ ,געיצ רענעש רעד טימ ןיילַא ךייַא

 .-בעלעג ַאזַא ןופ .רעטכעלעג ַא ףיוא טסייה סָאד ,חגגשב טקורעג
 ן'פיוא רעטכעלעג ַא ןעסכַאװסױרַא ְךייֵא ןָאק ,רחיא טרעה ,רעט

 ַא סיּפע טַאלג טימ ןוחט וצ טָאה רהיא זַא ,טשינ טניימ ! קיּפוּפ

 ןַאמ-הרבח ,עקוועײדָאלז ק"קמ טייח ילא-ןועמש ןיב ךיא ; עגלַאּפ
 ןעזיַא ןוא רעש ,ןעכלהוש ןעשרעדיינש ןיא יַאבג ןוא ףעצ ןיא

 | ! ךמע קלָאפ רעזנוא

 -ענרעטנוא שזַא ילא-ךועמש ןזיא רעטרעוו עטצעל יד ייב

 ןוא ןעלירב יד קירוצ ןָאהטעגנָא טָאה דמלמ רעד ןוא ,ןעגנורּפש

 ,ץיה ןופ טדער סָאװ ,ןעשנעמ ַא יוװ ,רעדיינש םעד טכַארטעב טָאה

 .רעטכעלעג ןופ טקיטשעג ךיז טָאה רדח רעצנַאג רעד ןוא

 ,ןֶא ףיס רהיא טקוק סָאװ -- הזה םע57 תוערה המ?

 ןיוש רעדיינש רעד ןָא ךיז טפור --- ? קעלעשרַאס רעזייב ַא יו

 ,געיצ ַא ךייַא ייב ףיוק ןוא ןהעג וצ ךייַא וצ םוק ךיא --- .סעכ טימ

 ! סָאװ טסייוו חור רעד ןיירַא רימ טקור ןוא רהיא טהעג

 רעד םהיא טגערפ --- ? נעיצ יד טשינ ךייא טלעפעג עס ---

 | | ,תומימתב דמלמ

 רהיא יװ ,געיצ ַא ױזַא זיא'ס ? היא טנָאז ,געיצ יד ---

 ! רָאטַאנרעבוג טנעז

 טמוק סע ןוא ,רעטכעלעג ַא סיוא-טסיש רדח רעצנַאג רעד

 טשרע ךיז טביוה ָאד ןוא ,ענידנעגייוושליטש יד לעטינ-עמעט ןָא

 טדער לעטיג-עמעט ןוא טדער ילא-ןועמש : הנותח עטכער יד ןָא

 ;ןעכַאל םידימלת יד ,טקוק ןוא טציז יבר רעד ;רעביא םהיא
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 ,סעכ ןיא דרעװ לעטיגעמעט זיב ,גנַאל ױזַא עדייב ןעדער ייז
 .םהיא טּפעלש ןוא דנַאה ן'רַאפ רעדיינש םעד טּפַאח

 יו ,ןהעז ןעדיא שטָאח ןעזָאל !בר םוצ טמוק ,טמוק ---
 !לובלב ַא סיוא טכַארט !ךיז טעּפעשט רעדיינש רעקוועײדָאלז ַא

 ןעשטנעמ ןעזָאל ,הברדַא --- .ילא-ןועמש טגָאז -- ! טמוק --
 ַא ןעּפַאטרעד ,טשרמולכ שדוקיילכ ,ןעדיא עכילרהע יו ,ןעהעז
 רימ יוװ ,עקרישטנַאה ַא םהיא ןופ ןעכַאמ ןוא ןעשטנעמ ןעדמערפ
 טמוק ...שינעמעלקלו געל? : םוחרדאוהויגנַאל ןיא ןעגָאז

 ןוא .דמלמ םוצ רע טכַאמ -- !ןעבעל-יבר ,ךיוא רהיא יקַאט

 "רַאי רעד ףיוא טעקשַאק םענעעסילּפ םעד ןָא טוהט הנח-םייח בר

 סָאד ,רעיפ עלַא בר םוצ ןעהעג ייֵז זַא ,טביילב סע ןוא עקלעמ

 .געיצ יד ןוא דמלמ רעד ,עק'דמלמ יד ,רעדיינש רעד :; טסייה

 ןעפָארטעג ייז ןעבָאה ,בר םוצ ןעמוקעג זיא עינַאּפמָאק יד זַא
 רשא , ןעגָאז ןוא דנעה יד ןעשיוו ?עטַאלַאח ןעציצ ַא ןיא בר םעד
 -טיא טשטעוװוקעג ,טּפַאחעג טשינ ,הנוכ טימ ,עקנילָאװַאּפ "רצי
 ..! םילדלח ,םילולח ! םיביקנ ,םיבקנ :רעדנוזעב טרָאװ סכיל
 ,םורַא ןוא םורַא גנידסלַא טימ טגיטרַאפענּפָא ךיז טָאה רע זַא ןוא

 טצעזעב ףיז טָאה ןוא לעטַאלַאה סָאד ןעמונעגפיונוצ רע טָאה
 ךעלסימ רָאנ ,לעסעזעג ַא ןהָא ןעוועג זיא סָאװ ,?הוטש ןייז ףיוא

 עטלַא יו ,עגידנעלקַאש ןוא עגידנעצנַאלג ,עטלַא סעשטנערעּפ טימ

 טפמרַאדעב גנַאל ןיוש ןעטלָאװ סָאװ ,ןעשנעמ ןעטלַא ןייַא ייב ןהייצ
 .םיסנ ףיוא ךיז ןעטלַאה ייז רָאנ ,ןעלַאפסױרַא

 ןעדער טזָאלעג טשינ ןעבָאה סָאװ ,םידדצ עדייב טרעהעגסיוא
 ןייד םעד ןעפור טקישעג בר רעד טָאה ,ןערעדנַא םעד רענייא
 ,טדָאטש ןופ טייל עטסמענרָאפ עגירעביא יד טימ ,טחוש ן'טימ
 רעדיינש םוצ ןעפורעגנָא ךיז טָאה ןוא ,"ריעה יבוט העבש, יד
 : ןושלה הזב

 ביֹוהנֶא ןופ השעמ יד לָאמ ַא ךָאנ ,לחומ ייז ,לחעצרעד ---
 ,ןעלחעצרעד יז טעוװ םעדכָאנ ןוא ,ףוס ן'זיב
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 -רעביא טלױוֿפעג טשינ ךיז טָאה רעדיינש רעד ילא-ןועמש ןוא
 ם'נופ השעמ ענעגייא יד לָאמ א ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ ןע'רזח
 ,עקוועײדָאלז ק"קמ טייח ילא-ןועמש טסייה .רע זַא ,ןָא ביֹוהנֶא

 טע'הנעט רע שטָאח ,ןעכלחוש ןיא יאבג ןוא ךעצ ןיא ןַאמ-הרבח

 ,תורּפכ ףיא שםע הרַאד ףךיִא -- תורצה לכמ יתנטק ;: ייז טימ

 ןוא שטעּפ יד ?חומ ךייַא ןיב ךיא --- ךצקודמ אלו ךצקועמ אל

 --- ונל היהת ןיצק ךל ךלמש :ייז ןעגָאז ! דובכ ןייק טשינ ליוו
 רע ,רוציקח ...ןייז וד טסלָאז יַאבנ- ןוא ןעּפָאח וד טסלָאז שטעּפ
 ;געיצ ַא ךָאנ עקוועיאדָאזָאק ןייק רעהַא טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה
 ףרַאדעב רע --- טפיוקעג טשינ געיצ ןייק טלָאװ רע ,טסייה סָאד

 ַא טָאה רע יוװ ױזַא רָאנ ;תורּפכ גיצנעיינ ןוא ןעיינ ףיוא יז
 םהיא יז טָאה ,סָאד טסייה הזייר-הלייביהּפיצ ,ןעבעל לָאז בייוו

 ןוא ..געיצ ַא ליו יז -- התקעצכה :ןעמעהטָא טזָאלעג טשינ

 וצ ןעמוקעג רע זיא ,ןעגלָאפ ןעמ ףרַאדעב ,רהיא טגָאז ,בייוו ַא
 ןוא געיצ ַא םחיא ייב טגניד ןוא דמלמ-ארמג םעד הנח-םייח בר

 ךיז טזָאל ףוס םוצ .געיצ ַא :"עטעקַאנה ךתב ?חרב, סיוא טלער
 ןוא ךעלברעק עכילטע יד ןעמונעגוצ םהיא ייב טָאה עמ זַא ,סיוא
 סעװָאטַאק ףיוא ,סָאװ טסייוו חור רעד טקורעגניירַא םהיא טָאה עמ
 -סעווָאטַאק עכלעזַא טנייפ טָאה ,ילא-ןועמש ,רע ןוא ,סָאד טסייה
 ענעי טימ השעמ יד אמתסמ טרעהעג ךָאד טָאה רהיא ...! ךעל
 ?.,,דָאב ןיא גָאטיירפ ןענייז סָאװ ,ןעדיא ייווצ

 ןופ ?שמ םעד רעביא-ט'רזח רעדיינש רעד ילא-ןועמש ןוא

 העבש יד טימ םינייד יד טימ בר רעד ןוא ,לָאמ ַא ךָאנ דָאב רעד

 .ןעכַאל ריעה יבוט
 רעד ןֶא ףיז טמור --- .דצ ןייא טרעהעגסו ,א רימ ןעבָאה --

 ,רצ ןערעדנַא םעד ןעכרָאה רימָאל דניצַא --- .בר

 לעטיה סָאד ןָא-טקור ,רענולק רעד הנח-םייח בר ףיוא-טהעטש
 : ןושלה הזב ןָא-טביוה ןוא עקלעמרַאי רעד ףיוא

 : השעמ יד ןעוועג ױזַא זיא השעמ יד ! יתובר ,אניועמש ----
 "עג ךיא ןיב םידימלת יד טימ טנערהעלעג ןוא ןעסעזענ ןיב ךיש
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 -אבב ,ָאי -- אמק-אבב ,טנערהעלעג ךיא בָאה ןיקיזנ רדס ,ןעסעז
 ןוא ,רעד טא עקוועײדָאלז ןופ דיא רעד טָא ןיירַא-טסוק .,.אמק

 ןוא ,רע טנָאז עקוועײדָאלז ןופ ,רעקוועײדָאלז ַא זיא רע זַא ,טגָאז

 השעמ עצנַאנ ַא רימ טלהעצרעד ןוא ,ּפָא ריס רע טינ םולש ּפָא טינ

 -ָאלז ןופ ,רעקוועײדָאלז ַא ןייֵלַא זיא רע זַא ,רימ רע טלהעצרעד

 טסייה ,רע טָאה בייוו ַא טָאה ןוא ,רע זיא ,סָאד טסייה ,עקוועייד

 טסייה הזייר:הלייב-הּפיצ ,ָאי -- יז טסייה הזייר-הלייב-הּפיצ יז
 ? ךיז טכַאד ,ױזַא ...יז

 ,רעדיינש רעד ןוא ,רעדיינש םוצ ןָא ךיז טניוב דמלמ רעד
 "וצ טימ טהעטש ,לעדרעב ם'ייב טייצ עצנַאנ יד ךיז טלַאה סָאװ

 טלעקַאש ןוא ,טייז ַא ףיוא לעסיבַא לעּפעק סָאד ,ןעגיוא עטכַאמעג

 :ןושל ןייז ףיוא טגָאז ןוא ךיז

 :ןעמענ יירד עֶלַא טסייה יז !ןוכנו ביציו תמא --
 -עג ןעמָאנ ַא רהיא ןעמ טָאה ױזַא .הזייר ןוא הלייב ןוא עּפיצ

 רהיא טימ ךיז ןעק ךיא טניז ןופ יז ןעמ טפור ױזַא ןוא ,ןעבעג

 סָאװ ,ןעכרָאה ריִמָאל רָאנ .גיסיירד רהָאי ַא עקנילָאװַאּפ ןיוש

 יד טשינ רָאנ טדעררַאמ רהיא { ידידי ,ןעגָאז רעטייוו רהיא טעוו

 לעו םינושארה ?ע ,קסע רעסעב טדער רהיא ! ןהייצ
 טָאה רהיא סָאװ ןוא טדערעג בָאה ךיא סָאװ -- ם י נו ר ח א ה

 ת ה ת שש ד ה ן י א, :טגָאז ךלמה המלש יו ,טדערעג

 ...ןָא טשינ טהעג תומכח ןייק -- "ש מ ש ה

 -רעד דמלמ רעד טכַאמ -- !ךיא טשינ רָאג סייוו ךיא --

 םהיא טימ טָאה יז --- .עק'דמלמ רעד ףיוא טזייוועב ןוא ןעקָארש

 רָאנ סייו ךיא .יז טלעדנַאהעג םהיא טימ טָאה יז ,יז טדערעג

 ! ךיא טשינ

 טעװ סָאװ ,ןעכרָאה רימָאל -- בר רעד טגָאז -- דניצַא ---
 ? ןעגָאז סיּפע יז

 ןוא ,עק'דמלמ רעד ףיוא רעגניפ ן'טימ טזייוועב בר רעד ןוא

 טרַאּפש ,ןעּפיל יד ּפִא ךיז טשיװ עגידנעגייוושליטש יד לעטיג-עמעט

 טביוה דנאה רערעדנַא רעד טימ ןוא ,דנַאה ןייא טימ רעטנוא ךיי
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 תעשב םינּפ סָאד ןוא ,לעטשּפָא ןייֵא ןהִא ,ךיג ן'הנעט וצ ןָא יז

 .רעייפ ַא יו רהיא טמַאלפ השעמ

 זיא ןופרעד השעמ יד ,רעדניק עשידיא ,סיוא עשז טרעה ---

 לָאז ,סָאד טסייה רעדיינש רעקוועײדָאלז רעד ,דיא רעד טא :ױזַא

 ,רוכש ַא רעדָא ,רענעגושמ ַא רעדָא זיא ...זיא ,ןייז ?חומ רימ

 ? השעמ ַא טרעהעג טָאה רהיא !סָאװ טשינ ןיילַא סייוו ךיא רעדָא

 ַאד רעד טָא עקוועײדָאלז ןופ שזַא ןהענ וצ רימ וצ טמוק דיא ַא

 ,לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ,קעלק ַא יװ וצ ךיז טעּפעשט ןוא ,רעגיז

 ןוא ,ייוצ טַאהעג בָאה ךיא ,געיצ ַא ןעפיוקרַאפ םהיא לָאז ךיא

 טשינ געיצ ןייק טלָאוװ רע זַא ,ןומזּפ ַא ייברעד רימ טלהעצרעד

 טָאה רע יוװ יױזַא רָאנ ,תורּפכ-כ-כ ףיוא יז ףרַאדַאב רע ,טפיוקעג

 טרַאּפשעגנייַא ךיז יז טָאה ,יז טסייה הזייר-הלייב-הּפיצ ,בייוו ַא

 ,רע טגָאז ,בייו ַא ןוא !געיצ ַא --- לָאס עלַא רַאפ לָאמ ןייא

 :ךיא הנעט ?לשמ ַא טהעטשרַאפ רהיא ,ןעגלָאפ ןעמ ףרַאדַאב

 ַא ןעפיױקקעװַא רימ ייב טליוו רהיא ? ןַא ךימ סָאד טהעג סָאװ

 רָאג געיצ ןייק טלָאװ ךיא ,טסייה סָאד ,ְךייֵא ךיא ףיוקרַאפ ,געיצ

 טלעג ?טלעג יא סָאװ םורָאװ ,טלעג ןייק רַאפ טפיוקרַאֿפ טשינ

 טרפבו ,געיצ ַא טביילב געיצ ַא ןוא קעװַא טהענ טלעג ,ניכעלייק זיא

 ןייק טשינ ,עמַאמ ַא זיא'ס ? געיצ ַא ןעד זיא'ס -- געיצ ַאזַא ךָאנ

 ,ןעבעג ךלימ רהיא ,ךיז ןעקלעמ גנירג רהיא ,ערה-ןיע ןייק ! געיצ

 ןייא ?סיּפע ןעד טסע יז ,טגָאזעג סנייטשמ ןעסע רהיא טנייה

 .לעסיב ַא ענירעביא סָאד ,ןעיילק ןופ "עליּפ , ַא גָאט ןיא לָאמ

 ,גידנעסעומש קירוצ רָאנ .שרדמה-תיב ןופ ךַאד ם'נופ יורטש

 ,ערהזןיע ןייק ,ךָאד בָאה ךיא : ױזַא ןעוועג בשיימ ךימ ךיא בָאה

 ךיז טָאה ָאד ,רוציקב ...ערח-רצי ַא ןיא טלעג ןוא ,ןעגעיצ ייווצ

 -עגכרוד ןענעז רימ ןוא ,ןעבעל לָאז ,ןַאמ ןיימ טשימעגניירַא ןיוש

 ?לעיפיוו ,רהיא טניימ -- חקמ ן'רַאפ רעדיינש ן'טימ ןעמוק

 !םלוע לש ונובר ,ןעגָאמרַאפ םיאנוש עניימ ןעלָאז רהעמ טשינ

 עבעיל עניימ עלַא ףיוא ,געיצ יד ןעבעגעגּפָא םהיא בָאה ךיא ןוא

 ,עמַאמ א ?געיצ א ןעד זיא'ס .געיצ ַאזַא ןערָאװעג טגָאזעג
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 ,לובלב ַא טימ ,רעדיינש רעד ,ןהענ וצ רע טמוק ! געיצ ןייק טשינ
 טָא ? סָאװ רהיא טסייוו ,ַאש !רע טגָאז ,געיצ ןייק טשינ זיא'ס
 יז ךיא לעװ ,לעפעשקלעמ ַא רעהַא ,לחומ טייז ,טיג .יז טחעטש
 ! ןעניוא יד ןיא ךייַא רַאפ ןעקלעמסיוא

 פעפעשקלעמ סָאד ןיצ'יבר רעד ייב ןעהילטנַא טָאה יז ןוא
 ,ןעגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ געיצ יד ןעקלָאמעגסיוא טָאה ןוא
 ,רעהירפ ,רעדנוזעב ןעכילטיא ךלימ טימ לעפעש סָאד ןעגָארטעגוצ
 העבש יד םעדכָאנ ןוא ,םינייד יד םעדכָאנ ,בר םעד ,ךילטנייוועג
 ם'ייב ןערָאװעג זיא'ס ןוא ,םלוע ןענירעביא םעד ןוא ,ריעה יבוט

 רעד !ךיז ןעפע ?לעמיה --- רעדליּפעג ַא ,םערַאיל ַא בֹוטש ןיא בר
 ,רעדיינש רעקוועײדָאלז םעד ןענע'סנק ףרַאדעב עמ :טגָאזעג טָאה
 ןייֵלַא ןענע'סנק :טגָאזעג טָאה רעד !הקשמ ןעלעטש לָאז רע
 !געיצ יד ןעמענוצ םהיא ייב ףרַאדעב עמ -- גיצניוו ךָאנ זיא
 ףיז רע זָאל ,געיצ ַא זיא נעיצ יד ,ןיינ :טגָאזעג טָאה רעד ןוא
 םהיא ףרַאדעב עמ ;דובכ ןיא ןוא רשוע ןיא רהיא טימ ןערעטלע
 טימ ןעפרַאװסױרַא ןוא לעּפַאטנַאּפ עכילטע עטוג טימ ןייז דבכמ
 ! רהֶאֹי עצרַאװש ידְלַא וצ םענייאניא געיצ רעד

 עקנילָאװַאּפ ילא-ועמש ךיז טָאה ,השעמ ַאזַא ןעהעזרעד
 ,הטילּפ טכַאמעג טָאה ןוא בוטש ס'בר ם'נופ טקורעגסױרַא

 .תח ?עטיּפַאק

 טָאה רעדיינש רעד ןא--וילגר תא טייחה אשיו

 געיצ רעד טימ קעװַא זיא ןוא סעציילּפ יד ףיוא סיפ יד ןעמונעג
 .הפרש ַא ןופ טפיול סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,דניוושעג ןוא ךיִג םייהַא
 ,ךָאנ טשינ הלילח םהיא טנָאי עמ יצ ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע
 --ףסבכ ןיא םנח, סױרַא זיא רע סָאװ ,טָאג טקנַאדעג טָאה ןוא
 | ..."שטעּפ ןהֶא ןעקורט
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 ךיז טָאה ,עמשטערק רענענמעד רעד ייבועפ ןעגנַאנעגכרוה
 םעד ןעסיו הימ ייב וד טסעו תוכמ 3 :טרעלקעג ילאיןועמש

 .השעמ עצנַאג יד ן'ידָאד רַאפ טנעקיילרעפ .טָאה רע ןוא *! תמא

 טשרמולכ ידָאד םהיא טגערפ -- ?ףךיז טרעה סָאװ ,ונ --

 יי הי יי ר יי / .- :גירעיניינ
 רימ רַאפ --- .ילא-ןועמש טגָאז --- ? ןערעה ךיז לָאז סָאװ --| |

 ,סעװָאטַאק ןייק טשינ ןעמ טביירט רימ טימ ! ץרא-ךרד ןעמ טָאה

 טשינ סיּפע ךָאד ןיב ךיא - ךרַאּפ אלו ינא םֶדָא יכ

 -הּפ ַא ייז ףיוא טנעפעעג לעסיב ַא סָאד בָאה ךיא ! עלעגנוי ןייק

 ךיז טזָאל ,הרות ןיא דמלמ ן'טימ לעסיב .ַא טרעהרַאפ ךיז ,שודק

 תויתוא עניילק יד ןיא סָאװ ,םהיא ןופ רעסעכ סייוו ךיא זַא ,סיוא

 ןוא ןעטעבעגרעביא ךימ ןעבָאה ייז ,רבדה רוציקב ...ךיז טוחט

 יז ןיא טא .טפיוקעג בָאה ךיא סָאװ ,געיצ יד רימ ןעבעגעג
 :טהעטש קוסטפ ןיא יו ,בותכּכ ,טונימ ַא ףיוא יז ךייַא טַאנ

 שפנ םעד ךייא טמענ --יל ןת שוכרהו ף5 חק שפנה

 .ןעפנָארב לעסיב ַא טינ רימ ןוא

 -- .!ךיוא רענגיל ַא ךָאנ רע זיא ,ןלדג א זיא רע גונעג ,

 ןעכַאמ םהיא טימ ףרַאדעב עמ, --- .רַאדנער רעד ידָאד ךיז טכַארט
 ןעגָאז רע טעוװ סָאװ ,ןערעה ןוא לעיּפש ענעגייא סָאד לָאמ א ךָאנ
 ' "? רעטייוו

 :טגָאזעג רע טָאה רעדיינש םוצ ןוא

 ןעטלַא לעזעלג ַא ,ילא-ןועמש ,ןעגעווטענייד ןופ בָאה ךיא ---
 .קשח טסָאה וד ביוא ,"קינשיוו,

 טקעלעב ןוא ילא-ךועמש טכַאמ --- ?רמושמה ןיי ם'נופ ---

 ַא ןענַאז ךייַא רימ ןעלעוו ,רעהַא טזייוו ,יתיתכחמ --- .שזַא ךיז

 ,קינשיוו לעזעלג טוג ַא ןייז ףרַאד ךייא ייב זַא ,סייוו ךיא ; תוניבמ

 .ןיבמ ַא ףיורעד זיא רעכילטיא טשינ -- בזוכ םדא ?2 ואל רָאנ

 רעזנוא ייב ךיז טָאה ,?עזעלנ עטשרע סָאד ןעקנורטעגסיוא
 : רַאדנער םוצ ןָא ךיז טפור רע ןוא גנוצ יד ןעדנובעגפיוא רעדיינש
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 ַא סיּפע ךָאד טנעז רהיא ,בורק רעבעיל ןיימ ,רָאנ טגָאז --

 רהיא ןוא ,ןעבעלכ ,רַאנ ןייק טשינ טנעז רהיא ירָאטַאק סָאװ ,דיא

 רהיא ,רָאנ רימ טגָאז ;ןעשטנעמ ײלרעלַא טימ ןָא ךיז טרהעק

 ? שינעדנעלברַאפ ?ףושכ ןיא טביולג

 .עטאװע'מת ידָאד םהיא טנערפ --- ? ונייהד ---

 -טשינ א ַא ,ץל ַא ,קובד ַא --- ילא-ןועמש טגָאז --- ונייחד ---

 | ...2 לונלנ א ,רעטונ

 ַא טימ ידָאד טכאמ -- 3 סָאד וד טסגָאז סָאװ ןענעקַא ---

 .עלעקלול ן'טימ טעקּפיּפ ןוא םינּפ ןעטַאוװע'מת
 טגָאז -- .ןענירד ןעגעקַא ױזַא טָאלג סע סעומש ךיא ---

 ןופ ןעדער וצ ףיא טשינ טרעה ןוא "ונלוק-עמש ילאדןועמש ,

 -ערש ,םיצל ,תוחור ןוא םידש ,תופשכמ ןופ ,םיפשכמ ןופ ,םילונלג

 -ּפיּפ ,ּפָאק טימ טשרמולכ וצ-טרעה ידָאד .סעקַאלעקווָאװ ,ךעלעט

 ןָא ךיז טפור זוא סיוא רע טייּפש םעדכָאנ ; עלעקלול ן'טימ טעק

 | : רעדיינש םוצ
 :? ןעלהעצרעצ ריד ?עוװ ךיא סָאװ ,ילא-ןועמש ,טסייוװ וד ---

 ךיא .ןעפָאלש ןעבָאה ארומ ,רימ טכַאד ,טכַאנ עגיטנייה לעוװ ךיא

 "ענג ארומ דימת ךיא בָאה םיתמ רַאפ ,תמא םעד ןעגָאז ריד לעוװ

 םילוגלנ ןיא ןעביולג ןָא ןיוש ףךיא ביוה ןַא טנייה ןופ רָאנ ,טַאה
 ...ךיוא םיצל ןיא ןוא

 "יינש רעד םהיא וצ טכַאמ -- ?רהיא טָאה הרירב ַא --
 ןעּפַאחניײרַא רָאנ ךיז זָאל ,ונֵא !ןעביולג טשינ טבורּפ --- .רעד
 עטכער ענייז ןעווַארּפ ןעביוהנָא ןוא ץל רעטכער ַא סיּפע ךייַא וצ

 סָאד ןעסיגסיוא ,שטשרָאב עשזייד יד ךייֵא ןערהעקרעביא ;קיטש

 -ּפעט עֶלַא ךייַא ןעכערברעביא ,ךעלנירק עֶלַא ןעקנירטסיוא ,רעסַאװ
 ךייַא ןעפרַאװניירַא ,ןטק-תילט ם'נופ תיציצ יד ןעּפינקרַאפ ,ךעל

 ן'םיוא ךייַא ייב ןעניל לָאז ץַאק יד ןוא ,ןײרַא טעב ןיא ץַאק ַא
 ןענָאק טשינ ךיז טלָאז רהיא ןוא ,אשמ דוּפ ןהעצ יו ,ןעצרַאה

 ןעקוק ץַאק יד ךייא לָאז ,ןהעטשפיוא טעװ רהיא זַא ןוא ,ןערהיר
 ...שטנעמ רעגידניז א יוװ ,ןיידַא ןעניוא יד ןיא ךיילג
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 ןוא סיוא:טייּפש ,רָאדנער רעד טכַאמ -- !גונעג ! גונעג ---
 ןעגעקַא ןעלהעצרעד וצ ןיוש ריד גונעג --- .דנעה יד טימ טפרַאוװרעּפ
 ! תוישעמ עכלעזַא טכַאנ

 ,טשינ ?עביארַאפ ןייק טָאה ,ירָאד בר ,טנוזעג רימ טייז ---

 ,ןייֵלַא טסייו רהיא ;טעשטוקעד לעסיב ַא ךייַא בָאה ךיא סָאװ
 א? :טהעטש קוסּפ ןיא יװ ,בותככ ,גידלוש טשינ ןיב ךיא זַא
 ! טכַאנ עטוג ַא ..עטָאּפָאלח ַאבַאב ַאלעימ עינ -- םירבד ויה

 .ט לעטיּפַאק

 .,םייהַא ןעמוקעג זיא רעדיינש רעד זַא -- טייחה אנשכ

 ןוא ,ךילטיירב ץנַאג ,ןוזגרי ַא טימ ןיירַא בוטש ןיא ןיירַא רע זיא
 ; הטרעוו זיא יז יו ,בייוו ןייז קעטַאשטעּפ ַא ןעבעג טלָאװעג טָאה
 ךיז טָאה רע .תוחכ עלַא טימ ןעטלַאהעגנייַא ךיז טָאה רע רָאנ

 -רעביא סניימ זָאל ! ענידיא ַא טביילב ענידיא ַא ,טע, : טכַארטעג

 ןַײז רַאפ טלהעצרעד רע טָאה ןעגעוו םולש-ךרד ןופ ןוא "1 ןהעג

 .ןעגיל םענעש ַא בייוו
 רימ רַאפ ? רעדורב ןיימ הזייר-הלייב-ה הּפיצ ,וד טסרעה --

 טימ דמלמ רעד סָאװ ,אלימ ,ץרא-ךרד טרָאּפ ,םינּפַא ,ןעמ טָאה

 ;לחומ ריד ףךיא ןיב -- טַאהעג רימ ןופ ןעבָאה עק'דמלמ רעד

 ץוח ןוא !ןיירַא ייז ןיא זיא סע לעיפיוו ,ןעבעגעג ייז בָאה ךיא

 -עגּפָא בר רעד טָאה ,בר םוצ טּפעלשעגקעװַא ייז ךיא בָאה הזל

 ,דיא ַאזַא זַא םורָאװ ,םנק ןעלהָאצ .ןעפרַאדַאב ייז זַא ,טנע'קסּפ

 ייב ןייז ףרַאדַאב ,געיצ ַא ןעלדנַאה ייז וצ טמוק ,ילא-ןועמש יו

 רעד טגָאז ,ילא-ןועמש רעד טָא םורָאװ ,דובכ רעטסערג רעד ייֵז

 ...רעכלעוו ירָאטַאק דיא ַא זיא ,בד

 "סיוא טלָאװעג טשינ רהעמ רעבָא טָאה הזייר-הלייב-הּפיצ

 ןיוש טָאה יז .ןַאמ רהיא ףיוא טגעל עמ סָאװ ,םיחבש יד ןערעה

 ןַאמ רהיא סָאװ ,נעיצ ע'תמא יד רעכיג סָאװ ןעקוקנָא טלָאװעג
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 קעװַא זיא ןוא לעּפעט סָאד טּפַאחעג יז טָאה ;טכַארבעג טָאה
 טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סע ןוא .געיצ יד ןעקלעמסיוא זיוה ןיא
 ןיוש ןיירַא בוטש ןיא ןעּפָאלעגניירַא זיא הזייר-הלייב-הּפיצ ןוא
 -ניה ןופ הליחמ ן'ילא-ןועמש ןעמונעגנָא טָאה יז } רעטרעוו ןחָא
 סעקַאסוטס עטוג יירד טימ םהיא טָאה ןוא רענלָאק ם'ייב ןעט
 -רַאוװש ידְלַא וצ , םענייאניא געיצ רענעש רעד טימ ןעפרָאװעגסױרַא
 ...2! רהָאי ערעטסניפ עטסיוו עצ

 ףיז ןעבָאה ,געיצ רענעש רעד טימ ןעסיורד ןיא ןעבילבעג
 רעבייוו ,ןעדיא ?עדער ץנַאג ַא ןעבילקעגפיונוצ רעדיינש םעד םורַא
 ילא-ןועמש סָאװ ,םישודח יד טרעהעגסיוא ןעבָאה ןוא ,רעדניק ןוא
 ן'םיוא טלַאה רע סָאװ ,געיצ עגיזָאד יד זַא ,טלחעצרעד ייז טָאה
 טקלעמ סָאװ ,געיצ ַא ,עקוועיאדָאזָאק ןיא ,טרָאד רָאנ זיא ,קעטרַאג
 דרעוו ױזַא ,רעהַא רהיא טימ רע טמוק םיוק רָאנ ,ךלימ טיג ןוא ךיז
 ,תועובשה ?כ טימ ןערָאװשעג טָאה ילא-ןועמש ...געיצ סיוא יז
 ענייז טימ ןעהעזעג טָאה ןיילַא רע זַא ,דמושמ ַא ןעביולג געמ עמ
 ןוא בוטש ןיא בר ם'ייב ןעקלָאמעגסיוא יז טָאה עמ יװ ,ןעגיוא
 ןעבָאה ןעשנעמ ךס ַא ...ךלימ טימ ֿפעפעשקלעמ לופ ַא ןעקלָאמעגנָא
 טגערפעגרעביא ,טסנרע ץנַאג געיצ יד טכַארטעב ,טלעטשעגּפָא ךיִז
 ט'שודח'עג קרַאטש ןוא ,לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ השעמ יד
 -טרעוו טגָאזעג ןוא קזוח טכַאמעג ,טכַאלעג ןעבָאה ערעדנַא ...ּךיז
 ןעגיּפשעגסיוא ,ּפָאק ן'טימ טלעקַאשעג ןעבָאה ערעדנַא ןוא ,ךעל
 : ןָאהטענ גָאז ַא ןוא

 ,ןיציבר ַא ןיב ךיא יו ,געיצ ַא ױזַא זיא'ס ! געיצ ענעש ַא --
 ? סָאד זיא ןעד סָאוװ --

 ...?5וגלג א זיא'ס זַא ,טינ טהעז רהיא !לוגלג ַא --
 ןעצנַאג ם'נופ טּפַאחעגרעטנוא דרעוו "?וגלנ , טרָאװ סָאד ---:

 סָאװ ,םילוגלג ןופ תוישעמ ײלרעלַא טלהעצרעד ןערעו סע ;םלוע
 ,עקועיאדָאזָאק ןיא ,עקװעײדָאלז ןיא ָאד ןעפָארטעג ךיז ןעבָאה
 -ישטעּפ ןיא ,שטיװָאּפַאלּפַאח ןיא ,עדעבַאי-ישיּפ ןיא ,ילעּפמַאי ןיא
 השעמ יד טשינ טסייוו רע ! טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא --- טסָאװח
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 -סורַא טזומעג סָאד טָאה עמ סָאװ ,לעדרעפ ס'פלָאװ-רעזייל טימ
 ןיא ןייז רבקמ ןוא ןענע'גרה ,טדָאטש רעד רעטניה ןערהיפ
 השעמ יד טרעהעג טשינ טָאה רעװ ,רעגײטשַא ,יצ ...? םיכירכת
 תבש טגנַאלרעד סָאד טָאה עמ תעשב סָאװ ,ףוע לעטרעפ ן'טימ
 טי עלעגילפ ן'טימ ןערהיר וצ ןעביױהעגנָא סָאד טָאה ,שיט םוצ
 | .תוישעמ ע'תמא עכלעזַא המודכו

 םהיא ןעבָאה ,רעטייוו ןהעג טזָאלעג ךיז טָאה ילא-ןועמש זַא

 ייז .דובכ טימ .טיילגעב ךעלגנוי"רדח ןופ עדנַאמָאק עצנַאנ א
 | - :ןעגיױשעגכָאנ םהיא ןעבָאה

 ! רעדיינש רעגידנעקפעמ ,ַאררוה ! ונפוק-עמש ,ַאררֹוה ---

 ןופ ןעטייז יד ייב ןעטלַאהעג דו טָאה םלוע רעצנַאג רעד

 | .רעטכעלעג

 גונעג ;ןעצרַאה ן'רַאפ ןעמונעגנָא ןיֿפא-ןועמש ןיוש טָאה ָאד

 !קזוח םהיא ןופ ךָאנ ןעס טכַאמ ,קילגמוא ןייֵא ַאזַא טָאה רע

 טכַאמעג טָאה ,טדָאטש רעד רעביא געיצ רעד טימ קעוַא רע זיא
 טגייווש סָאװ ,שטייטס : "קד צ -? עו ּפ , הרבח ןעשיווצ דלַאווג ַא
 טָאה עמ סָאװ ,השעמ עצנַאנ יד טלהעצרעד ייז טָאה רע ? ןעמ
 טָאה ...געיצ יד ןעזיוועב ייז ,עקוועיאדָאזָאק ןיא ןָאהטענּפָא םהיא
 לָאז עמ ,ןעבילבעג זיא'ס ןוא ,ןעפנָארב ךָאנ טקישעג דלַאב ןעמ
 יבוט העבש , ענירעביא יד וצ ןוא םינייד יד וצ ,בר םוצ ןהעג
 ,שטייטס :טלעװ יד ןעגעלנייַא ,ייז רַאפ ןעיירש לָאז עמ ,"ריעה
 ןעפַאטרעד לָאז עמ ,החיצר ַאזַא ןערָאװעג טרעהעג סָאד זיא ואוו

 עטצעל יד ןערדַאנקיױא םהיא ייב ,רעדיינש ַא ןעדיא ןעמערָא ןייֵא

 -ניירַא ןוא געיצ ַא טשרמולכ ןןעפיוקרעפ םהיא ,ךעלברעק עכילטע

 םהיא ןופ ןעכַאמ ךָאנ ןוא ? סָאװ טסייוו חור רעד םהיא ןעּפוטש
 טשינ ךָאד ךיז טָאה השעמ ַאזַא .?לָאמ ערעדנַא סָאד ןיוש קזוח
 . -! םודס ןיא וליפא ןעפַאלרעפ

 יד וצ ,בר םוצ ןעמוקעג ןענעז יקדצ 5עוּפ, הרבח ןוא

 ןענירשעג ןעבָאה ,"ריעה-יבוט חעבש , ענירעביא יד וצ ןוא םינייד
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 טרעהעג סָאד זיא ואוו ,שטייטס- :טלעוו יד טגעלעגנייַא ,ייז רַאפ
 ַא ןעדיא ןעמערָא ןייַא ןעּפַאטרעד לָאז עמ ,החיצר ַאזַא ןערָאװעג
 םהיא ,ךעלברעק עכילטע עטצעל יד םהיא ייב ןערַאנסױא ,רעדיינש
 חור רעד םהיא ןעּפוטשנײרַא ןוא נעיצ ַא טשרמולכ ןעפיוקרעפ
 ךָאד ךיז טָאה השעמ ַאזַא ?לָאמ ערעדנַא סָאד ןיוש סָאװ טסייוו

 ...! םודס ןיא וליפא ןעפַאלרעפ טשינ

 יבוט העבש , עגירעביא יד טימ םינייד יד טימ בר רעד ןוא

 ןעבילקענפיונוצ ךיז ןעבָאה ,תונעט יד טרעהעגסיוא ןעבָאה "ריעה

 "עג זיא'ס ןוא ,הפיסא ןייַא ףיוא בר ם'ייב עלַא טכַאנ רעד ףוא

 ןעטכער ַא ןעביירשנא טרָא ן'פיוא ָאד יקַאט לָאז עמ ,ןעבילב

 ענירעביא יד ןוא םינייד ,םינבר רעקוװעיָאדָאזַָאק יד וצ ףעירב

 יד ןוא םינייד ,םינבר רעקוועיײדָאלז יד ןוא ."ריעה יבוט העבש,

 ןעבָאה ןוא טצעזעגקעווַא ךיז ןעֿבָאה "ריעה יבוט העבש , עגירעביא

 ןוא םינייד ,םינבר רעקוװעיאדָאזָאק יד וצ ףעירב ַא ןעבירשעגנָא

 רענעש ַא רחעז ןיא שרוקה-ושל ףיוא "ריעה יבוט העבש, יד

 : תואב תוא ףעירב רעד ןזיא טָא ..הצילמ

 ,םימסרופמ םינואנ ,םימכח ,םינייד ,םינבר יד וצ דובכל,
 -נָא זיא לארשי ןופ זיוה עצנַאג סָאד סָאװ ,טלעוו רעד ןופ ןעלייז
 ןייז לָאז דעירפ ןוא ךייַא וצ ןייז לָאז דעירפ .ייז ףיוא טנהעלעג
 ןוא עקוװװעיאדָאזָאק ןיא הלהחק רענילייה רעד ןופ ןעדיא עלַא וצ

 ,ןמָא ,ּפעק ערעייז ףיוא ןעהור ןוהט לָאז סטוג סָאדלַא

 זַא ,ןערעה ןָאהטעג ןעבָאה ןערעהיוא ערעזנוא יפכ תויח,

 -נוא ןופ םענייא וצ הלוע עסיורג ַא רהעז ןערָאװעג ןָאהטעג זיא'ס

 סָאװ ,טייח בייל-טידנעב ר"ב ילא-ןועמש בר ,טייל-טדָאטש ערעז
 ערעייַא ןופ ייווצ :;ונייה ,ונלוקקעמש ילא-ןועמש םהיא טפור עמ
 לעטיגעעמעט תרמ תינולּפ ןייז טימ הנח:םייח בר דמלמה ,טייל
 רעדיינש רעזנוא ייב טפַאשנולק טימ טרַאנעגסיױא ןעבָאה ,היחתש
 -עגניירַא ןעבָאה ייז סָאװ ,רעבליז ?עבור ןעבלַאהטעביז ךס ,דלעג
 ןוא ןעפיל יד טשיװענּפָא ןעבָאה ןוא םילכ יד ןיא ךיז וצ ןָאהט
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 ױזַא ןוא -- טכנערמוא ןייק ןָאהטעג טשינ ןעבָאה רימ : ןעגָאז
 ןעטנוא ןעהעמש סָאװ ,עֶלַא ריס !ןעדיא ייב טינ ךיז טוהט
 -ערָא ןייַא זיא רעדיינש רעגיזָאד רעד זַא ,תודע ןעגָאז ,טע'מתח'עג
 סנרפמ ךיז זיא סָאװ ,רעדניק טימ לפוטמ ַא ןוא הכאלמ-לעב רעמ
 ןיוש ךָאד טָאה ךלמה דוד ןוא ,עינַאװערָאה רענעגייא טימ ךילרהע
 טייקעדימ יד --- ?כאת יכ ךיּפכ עיני : םילהת ןיא טגָאזעג גנַא?
 ליואוו זַא ןייז ריד טעוװ ,ןעסע ןוהט טסעוװ וד זַא ,דנעה ענייד ןופ
 ףיוא לאו :זיא טשּפ רעד : םימכח ערעזנוא ןעגָאז ,טוג ןוא
 ךייַא רימ ןעוהט ,ןכב .טלעװ רענעי ףיוא טוג ןוא טלעוו רעד
 זיא'ס סָאװ ,ףיורעד ןייז שרודו רקוח דלַאב טלָאז רהיא ,ןעטעב
 ןוא ,ןוז יד יו סױרַא לָאז טּפשמ רעיא ןוא ,ןערָאװעג ןָאהטעג
 לָאז עמ רעדָא : ייווצ יד ןופ סנייא ןייז קסּפ םייקמ טלָאז רהיא
 םהיא לָאז עמ רעדָא ,תומילשב רלעג ןייז רעדיינש םעד ןערהעקמוא
 ,נעיצ יד תמחמ ,טפיוקעג טָאה רע סָאװ ,געיצ ןייז ןעבעגסױרַא
 סָאד ...! געיצ ןייק טשינ ןיא ,ןערהיפ וצ טכַארבעג טָאה רע סָאװ
 ,...אתיירואד העובש א ןערהעווש ןהעג טדָאטש עצנַאג יד ךייַא ןָאק
 ןעבָאה םימכח ערעזנוא יװ ,ןעדיא ןעשיווצ םולש ןייז זָאל ןוא
 .םולש יו ןעדיא רַאֿפ ילכ טשנעבעג ַאזַא ךָאנ ָאטשינ :טגָאזעג
 -נעהָאנ םוצ ןוא ןעטסרעטייוו םוצ םולש ,ךייַא וצ ןייז לָאז םולש
 ! ןמֶא ,ןעדיא עלַא וצ םולש ,ןעטס

 לערעגניפ טסדנימ רעיא סָאװ ,טכענק ערעייַא זנוא ןופ,
 .ןעדנעל ערעזנוא ןופ רעבערג זיא

 םואנו ...ל"זז ברהב ברורה םואע
 ױֹורב םואנו ...7"/ ברהב ברה
 5עש יפ ,קיּפוּפ חר}ז ,עט ַאּפ ַא ק
 5פסינ ,שטיווק םייח ,ןָאליידיקיווװ

 -עשוהי ,ץכעלָאש ?לעטָאמ ,ןעשטַאק
 | יש יק שיק לע שע ה
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 הנבל יד טניישעג טָאה טכַאנ רענעי ןיא -- אוהח ה הלילב
 -ניפ ערהיא טימ עקוװעײדָאלז ףיוא ּפָארַא טקוקענּפָארַא םָאה ןוא

 -ענפיונוצ ןעהעטש סָאװו ,ךעלזייה ענעלַאפעגנייַא-בלַאה ערעטס

 -תיב ַא יו .סגַאקרַאּפ ןהָא ,ךעלמיוב ןהֶָא ,ןעפיוה ןהֶא ,טשטעווק

 ןימלע-תיב רעטלַא ןייַא ,טדָאטש יד טכַאנ ייב סיוא טהעז ןימלע

 ,םיערוכ ןעגיובעגנָא ןעהעטש ייז ןופ ךס ַא סָאװ ,תובצמ עטְלַא טימ

 טשינ ןעלָאז ייז ןעוו ,ןעלַאפעגנייַא גנַאל ןיוש ןעטלָאװ ךס ַא ןוא

 ןיא טפול יד שטָאח ןוא .,רעצעלק טימ טרַאּפשעגרעטנוא ןייז

 ם'נופ ןוא קרַאמ ם'נופ תוחיר יד ןוא ,גידלעגיופ ױזַא טשינ טרָאד
 ןיא ביוטש רעד ןוא ,קַאמשעג ױזַא טשינ סיּפע ןענעז ףיוהלהוש
 ןענעז ןענעווטסעד ןופ -- ,רעיומ ַא יו ךיוה טהעטש ןוא טכידעג

 ןוא ןעדיא ,רעכעל יד ןופ סענַאקַארַאט יװ ,סױרַא ןעשנעמ עלַא
 "פעטםול ַא ןעּפַאה , ,רעדניק עניילק ןוא טייל .עטלַא ,רעבייוו
 -ענסיוא ךיז טָאה םלוע רעד גָאט ןעגידנענערב ןעסייה םעד ךָאנ
 ,םילטב םירבד ןעֶלּפַאלּפ ,ןעסעומש לעסיב ַא ןעלעווש יד ףיוא טצעז
 יד ןעטכַארטעב ,ןירַא לעמיה ןיא ףױרַא ןעקוק ױזַא טָאלג רעדָא
 עמ זַא סָאװ ,ןערעטש ןעסַאלימ-ילימ יד טימ ,הנבל רעד ןופ הרוצ
 ! ןעלהעצוצרעביא ייז ךילגעממוא זיא ,ּפעק ןהעצכַא טימ ןייז לָאז

 -מורַא רעדיינש רעד ילא-ןועמש ךיז טָאה טכַאנ רענעי ןיא
 ,טישכת ן'טימ ךעלסעגרעטניה עלַא ןיא ןיילַא רענייא טהערדעג
 רַאפ טיהעג ךיז ,עקוועיאדָאזָאק ןיא טלעדנַאהעגנייַא טָאה רע סָאװ
 טָאה רע .ןעהעזרעד טשינ םהיא לָאז עמ ,סעקינ'הרבח-עסייוו יד
 ןעזאל רעדעיוו ךיז רע לָאז ,גָאט ןערעװ טעו סע זַא ,טנעכערעג
 לעדָאה וצ טּפַאחעגניירַא ךיז רע טָאה לייוורעד ןוא ,ןירַא געוו ןיא
 א גיטהעװצרַאה רַאפ ןעמענ ,?עקנעש ןיא עקשטינזיצקַא רעד
 ףיז ,ץרַאה סָאד לעסיב ַא ךיז ןעדערסיוא ןוא ןעפנָארב לעסיב
 טָאה רע סָאװ ,קילנמוא םעד חכמ הצע ןייֵא רהיא טימ ןעטלַאה
 | ,ןעמונעג ךיז ףיוא
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 ,הנמלא ןייֵא לעבייוו א ןעוועג זיא עקשטינזיצקַא יד לערָאה
 "עװטסלַאשטַאנ, ץנַאג טימ ןעדנובעגסיוא ,"ּפָאק רעשליבסנַאמ, ַא
 ןופ .טדָאטש ןיא תוכאלמדילעב עלַא טימ רעטסעווש עטוג ַא ןוא
 ,השעמ ַא רעביא ? "עקשטינזיצקַא , ןעמָאנ רעד ךיז טמענ ןענַאװ

 טָאה ; ראות-תפי ַא ,ענעש ַא רהעז ןעוועג זייוולעדיימ זיא יז סָאװ
 "כרוד לָאמנייא ןעהעזרעד יז ,רעכייר ַא רהעז ,קינזיצקַא ןייַא
 זנעג ןעגָארטעג טָאה יז תעשב ,עקוועיידָאלז ייברַאפ גידנערהאפ

 גערפ ַא ןוא טלעטשענּפָא קיגזיצקַא רעד יז טָאה ;טחוש םוצ
 י | : ןָאהטעג

 ?וד טזיב ס'נעמעוו ,לעדיימ ---

 -עג ןעפָאלטנַא זיא ןוא טכַאלעצ ,טמעשרעפ ךיז יז טָאה
 יד, ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ןָא טלָאמעד ןופ רהיא ןעמ טָאה ;ןערָאװ

 ןעועג זיא קינזיצקַא רעד זַא ,ןעגָאז ערעדנַא ..."עקשטינזיצקַא
 ,ןעטַאט רחיא טימ טדערעג ,םייה רעד ןיא םעדכַאנ רהיא ייב
 יו ןעמענ יז ,ןעבָאה הנותח רהיא רַאפ טלָאװעג ,רוקָאניװ הימחנ
 לעטייב ןיא ןעטַאט רהיא ןעלהָאצוצ ךָאנ ןוא טהעג ןוא טהעטש יז
 לעטדעטש סָאד טָאה ,"םיאנת, ןעוועג טעמכ ןיוש זיא .ןיירַא

 רעד ןערָאװעג ןעכָארקעצ זיא ,ןיירַא רעליימ יד ןיא ןעמונעג יז
 הנותח עליטש ַא םעדכָאנ טָאהעג הנותח רָאנ טָאה יז ןוא ,ךודיש

 קראטש יז טָאה ;ןעגיד'לפונ-חלוח ַא ,לזמיםילש ַא סיּפע ראפ
 טלָאמעד ךיז טָאה ,הּפוח רעד וצ ןחעג טלָאװעג טשינ ,טנייוועג

 רָאנ זיא יז ןַא ,טגָאזעג טָאה עמ .טגעיוועג טדָאטש עצנַאג יד
 לערעיל ַא טכַאמעג טָאה עמ ןוא ,קינזיצקַא ם'ניא טכָאקרעפ ןעוועג
 םויה דע ךָאנ סָאד ןעגניז ךעלדיימ ןוא ךעלבייוו סָאװ ,רהיא ףיוא

 : רעטרעוו יד טימ ןָא ךיז טביוה לעדעיל סָאד :עקוועײדָאלז ןיא

 -  ,טניישעג טָאה הנבל יד,
 - == ןעװעג זיא טכַאנ בלַאה
 ײ...ריט דעד ייב טציז עלעדָאה ןוא



 :1 רעדוונש רעט'פושכ'רעפ רע

 : רעטרעוו יד טימ סיוא ךיז טזָאל סע ןוא

 ,עקנישוד ,בעיל ךיד בָאה ךיא,
 ,קע ןייַא ןהֶא רָאג
 *! ריד ןהֶא ןעבעל טינ שזַא ןָאק ךיא

 רהיא רַאפ ןוא ,עקשטינזיצקַא יד ?עדָאה ןעוועג זיא סָאד טָא

 "רעד ;ץרַאה רעטיב ןייז ןעסָאנעגסיױא רעדיינש רעזנוא סָאד טָאה
 ןוא יז טוהט המשנ רעד ףיוא םהיא ייב סָאװ ,גנידסלַא טלחעצ

 ?ןעמ טוהט סָאװ : חצע ןייַא ןעבעג םהיא לָאז יז ,ןעטעבעג

 דוד יו ,ָאי סיּפע ךָאד טנעז רחיא ?ןעמ טוחט סָאװ --
 רעו -- הואנו ינא הרוחש :םירישהידיש ןיא טגָאז ףלמה
 סָאװ :הצע ןייֵא רימ טינ ...ןעכַאז עדייב טנעז רהיא ,ןעש זיא'ס
 ? ןעמ טוהט

 ןוא ?לעדָאה םהיא וצ טגָאז -- ?ןוהט ןעמ לָאז סָאװ ---
 סָאװ 4 וגלג א זיא'ס זַא ,טשינ ןעד טהעז רחיא -- .,טיוא:טייּפש

 טפרַאװ ןוא טמענ ?עבמָאב רעד טימ ןעטלַאה ךיז רהיא טעוו
 ןעבָאה ךָאנ טנָאק רהיא !רהָאי עצרַאװש ידלַא וצ סױרַא םהיא
 אה לערעּפ עמהומ ןיימ סָאװ ,קסּפ םענעגייא םעד ,םולשו סח
 יוא ןיוש זיא יז ,רימ  ןופ טדיישעגּפָא טייוו ןייז יז זָאל ,טַאהעג
 .טלעוו רע'תמא רעד

 .ןעקָארשרעד ילא-ןועמש טגערפ --- 4 ונייהד --
 עמהומ ןיימ --- ץפיז א טימ לעדָאה טגָאז --- ,ונייחד - -

 .ע'רשכ ַא ,ענידיא עכילרהע ןייֵַא ןעוועג זיא ,םולשה הילע ,לערעּפ
 ןעטסיוו םעד ןיא ,ָאד שטָאח ...עכילרהע עלַא ןענעז החּפשמ רעזנוא
 ןעדערַאב בעיל ןעמ טָאה ,ןערעוו סָאד לָאז טנערברַאפ ,עקוועיידָא;ז
 ןיא םורָאװ ,ןעגיוא יד רעטניה ,ךילטנייוועג ,רעדנוזַאב ןעכילטיא
 ,רוציקב ...ינעצומ-ינעצוק ,סעקיג'תפילח עסיורג ייז ןענעז ןעניוא יד
 ןיא ןעננאגעג לָאמנייא ןיא ,םולׂשה הילע ,לערעּפ עמחהומ ןיימ
 ,דרע רעד ףיוא לעווייב ןיכעליינק ַא טגיל סע :יז טהעז ,קרַאמ
 טגיוב ;ץטונוצ טמוק ?עווייב ןיכעליינק ַא : בשיימ ךיז יז זיא
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 לעווייב ןיכעליינק סָאד טמענ יז .ףיוא סָאד טביוה ןוא ןָא ךיז יז

 ןײרַא םינּפ ןיא גנורּפש ַא רהיא סָאד טוהט ,ןהעג ךיז טזָאל ןוא

 לָאמ ַא ךָאנ אמתסמ ןָא ךיז יז טגיוב ,דרע רעד ףיוא לַאפ ַא ןוא

 ןיא גנורּפש ַא רעדעיוו רהיא סָאד טוהט ,ףיוא סָאד טביוה ןוא

 רעדעיװ ךיז יז טגיוב .דרע רעד ףיוא לַאפ ַא ןוא ןיירַא םינּפ

 רעדעיוװ רהיא סָאד טוהט ,לָאמ ַא רעדעיוװ סָאד טמענ ,ןָא לָאמ ַא

 בשיימ ךיז יז זיא .דרע רעד ףיוא לַאפ ַא ןוא םינּפ ןיא גנורּפש ַא

 רעד סָאד טּפַאח) לעווייב ןיכעליינק ן'םיוא ייּפש ַא טוהט ןוא

 -- קוק ַא טוהט יז .,םיהַא ןהעג ןיוש ליוװ ןוא ,(! רעכַאמנעטַאװ

 ךיז טבורּפ יז ;ךָאנ רהיא ךיז טעשטַאק לעווייב ןיכעליינק סָאד

 זיא יז ,רוציקב .ךיז טעשטַאק לעווייב ןיכעליינק סָאד --- ןעפיול

 טָאה ןוא ,תושלח ןעלַאפעג ,ךַאבענ עטדיוט ַא םייהַא ןעמוקעג

 ,רהיא טניימ ,טָאװ .רדסכ רהֶאי ַא רשפא טקנערקעגּפָא םעדכָאנ

 ..1 טפערט ,ונַא ? רעגייטשַא ,ןעוועג סָאד ןיא

 ןענעז רעבייוו עלַא --- םירורב םלוכ ,םיכוהא םלוכ !טע -

 ,תוישעמ יקסבַאב זיא'ס -- .ילא-ןועמש טגָאז --- ! טינש ןייא ףיוא

 ךיז לָאז עמ !עציױקַאל טימ ךורדיּפ ,סעדצָאב ,ןעלהימ עטסוּפ

 טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ ,ןעשטעלּפ רעבייוו סָאװ ,ןערעהדוצ ןעלעוו

 קוסּפ ןיא יװ ,בותככ ,ןעטָאש םענעגייא ן'רַאפ ןעבָאה ארומ
 ןענעז רעבייו -- תולק ןתעד םישנ :ןעבירשעג טהעטש

 טָאה !טגרָאזעג טשינ --- םלוע תרה םויה ,טשינ רָאנ רָאנ ...זנעג

 | .טכַאנ עטוג א ךייַא

 ,רעטייוו ןהעג ךיז טזָאל רעדיינש רעד ילא-ןועמש ןוא

 יַאּפשעג טָאה הנבל יד .טנערעטשעגסיוא ךיז טָאה טכַאנ יד

 עכיוה יו ,סיוא-ךעהעז סָאװ ,ןעקלָאװ רעקיטש ןעשיווצ טרעיצ

 .טָאה םינּפ ןעבלַאה ַא טימ .רעבליז טימ טגעלעב ,גרעב עלעקנוט

 טָאה סָאװ ,עקוועיײדָאלז טדָאטש רעד ףיוא טקוקעגּפָארַא הנבל יד
 ןעבָאה סָאװ ,םיתבדילעב לייט ַא .ףָאלש ןעטכער ןיא ןעטלַאהענ

 -טעב ן'טימ טלעקעּפעגרעבירַא ךיז ןעבָאה ,ןעצנַאװ רַאפ ארומ
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 רעכעלייפ עלעג יד טימ טקעדענרעביא ךיז ,ןעסיורד ןיא דנַאװעג
 : תומולח עסיז ןעהעזעג ןוא קַאמשעג ןינַאג טעּפָארחעג ,ּפָאק ן'רעביא
 .רעפ ַא ןופ ,ךכס ַא גנוזייל ןופ ,דירי ן'פיוא ןוידּפ ןופ תומולח
 ןופ ,ןעליואוו ַא רהעז ץירּפ ַא ןופ תומולח ; סבָארג ַא ?עטסנעיד
 הסנרּפ ןופ ,טיורב לעקיטש ַא ןופ תומולח ; סטוג ַַא לעטפעשעג ַא
 טהעז עמ ...! תומולח ענעדעישרעפ -- ןיילַא דובכ ןופ ןוא דוככב
 ןייק טשינ טרעה עמ ;שפנ ןעגידעבעל ןייק סַאג רעד ףיוא טשינ
 גונעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,דניה-עקטַאי יד וליפא --- ,ץיגרע ןיא סּפיּפ
 -עגנייַא ךיז ןעבָאה ,גָאט ן'כרוד טעװעדרַאמעגנָא ןוא טליבעגנָא
 יד ןעשיווצ סעדרָאמ יד ןעטלַאהעב ,ךעלצעלק יד ןעשיווצ טערָאג
 ַא ייז ייב סיורא ךיז טּפַאח ןעטלעז-עטלעז !ַאש ןוא -- סעּפַאל
 סָאװ ,לעדנייב ַא סיּפע ייז ךיז ט'מולח סע תעשב ,"וַאה , רעבלַאה
 טכַאד סע תעשב רעדָא ,ןהייצ יד ףיורעד ךיז ןעפרַאש דניה ערעדנַא
 ןוא ןיירַא רעהיוא ןיא ןעבילקרעפ ךיז טָאה געילפ ַא זַא ,ייז ךיז
 רעשירַאנ ַא ךרוד-טהילפ ןעטלעז-ןעטלעז ...דוס ַא ןייַא ייז טמייר
 רעד ןיא טבעוװש ןוא ךיז טהערד ,לעגילפ עטזָאלעצ טימ קושז
 ןוא סַאב ַא ןופ ענורטס ַא יװ טעמושז ,טרָא ןייא ףיוא ןעטפול
 ררעוו ןוא דרע רעד ןָא לַאפ ַא טהט ,!!שששששז :טכַאמ
 טהעג טכַאנ עֶלַא סָאװ ,רמוש-טדָאטש רעד וליפא ...ןעגיװשנַא
 ! ַאלק :ךעלקעטש ייווצ טימ טּפָאלק ןוא ןעטיילק יד טיה ,םורַא רע
 ,סיעכהלדוצ-ףיוא יװ ,לָאמ סגיטנייה טָאה ...| ַאלק !ַאלק ...{ ַאלק
 -עג ןיא ןוא דנַאװ ַא וצ טרַאּפשענוצ ךיז טָאה ,ןעקנורטעגסיוא
 טכַאנ רעליטש רעגיזָאד רעד ןיא .,.ןערָאװעג ןעּפָאלשנַא קַאמש
 רעביא ןיילַא רענייא רעדיינש רעד ילא-ןועמש םוא ךיִז םהערד
 יצ ,ןהעג רע לָאז יצ ,טשינ טסייוו רע ןוא ,טדָאטש רעצנַאג רעד
 טדער ןוא םורָא-טהעג רע ןוא ...ןעציז רע לָאז יצ ,ןהעטש רע לָאז
 : דייהרעליטש ןיילַא ךיז וצ

 -אלח ַאבַאב ַאלַאמ ענ -- אידגל הלכאו ארנוש אתאו --
 ףיוא ?עביהָאּפ ַא ןעמוק זָאל ...ַאנָאק יבָאס עליּפוק --- עטָאּפ
 ! אידג דח !איִדג דח-ח-ח- ח ...7 געיצ ַא ! געיצ רעגיזָאד רעד
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 םענענייא ןייז רַאֿפ רעביא ךיז טקערש ןוא ךיז טכַאלעצ רע

 רעטלַאק, רעד ייברַאפ ךרוד רע טהעג השעמ תעשב .רעטכעלעג

 ןעטרָאד ןענווַאד סָאװ ,םיתמ ערהיא טימ םש ַא טָאה סָאװ ,"?הוש

 ןיא ןוא ןעלטיק עסייוו ןיא ןָאהטעגנָא ,סטכאנדוצ-תבש עֶלַא

 "עג ןימ ַא סיּפע טרעה רע יו ,םהיא ךיז טכַאד סע ןוא ,םיתילט

 ןײרַא ןעמיוק ןיא טזָאלב סָאװ ,דניוו ַא יו !וא-וא- ווא :גנַאז

 טוָאל ,"?הוש רעטלַאק , רעד ןופ ּפָא-טערט רע ...טכַאנייב רעטניוו

 "! ס ס ס צ ּפ , לוק ַא רע טרעהרעד ,סַאג רעשע'יוג רעד ןיא ןהעג ךיז
 ,ןעביוא ץנַאג ןעבילקרעפ ךיז טָאה סָאװ ,שטַאהוּפ ַא טפייפ סָאד

 עכילקערש ַא ןָא םהיא ףיוא טלַאפ סע .,.רעטסיולק ץיּפש ן'פיוא
 ,ךיז טקרַאטש רע רָאנ !תושפנ-תנכס טימ ,דחּפ ַא ,הרוחש-הרמ
 ,ןעכלעזַא ,קוסמ ַא סיּפע ןעגָאז לי ןוא ץרַאה ַא ךיז טכַאמ רע

 ;ןעבָאה טשינ ארומ ןייק לָאז עמ זַא ,טכַאנייב טגָאז עמ סָאװ

 ! ּפָאק ם'נופ ןעגיױלפעגסיױרַא ,קוסּפ םעד ןעסעגרעפ רעבָא רע טָאה

 עגיד'ארוס ײלרעלַא אקוד ןעגעקַא םהיא ןעמוק ,ןטש-השעמ ןוא

 רע'תמא רעד ףיוא גנַאל ןיוש ןענעז סָאװ ,עטנאקעב ןופ רעדליב

 סָאװ ,תוישעמ עכילקערש ךס ַא ןַא ךיז טנַאמרעד רע ןוא ,..טלעוו

 ,םידש םימ תוישעמ :ןעבעל ןייז ףיוא טרעהעננָא ךיז טָאה רע

 תוישעמ ...ךעלנלעק ןופ טלַאטשעג ם'ניא םיצל טימ ןוא תוחור טימ

 -עקװַאװ טימ ,ךעלדער ףיוא יװ ןעפיול סָאװ ,ךעלעטערש טימ

 ,ןעשינעפעשעב םינימ טימ ,דנעה יד ףיוא ןעהעג סָאװ ,סעקַאל

 סָאװ ,םיתמ עגידעבעל טימ תוישעמ ...ניוא ןייא ףיוא ןעקוק סָאוו

 -ועמש ...םיכירכת ןיא ןָאהטעגנָא ,והותה םלוע ןיא םוא-ןעהעג

 טימ ףךיז טרהיפ רע סָאװ ,געיצ עניזָאד יד זַא ,ךיז ייב ט'לעוּפ ילא

 סָאװ ,ץל ַא רעדָא ,לוגלג ַא רָאנ ,געיצ ןייק טשינ זיא ,םורַא רהיא

 רעדָא ,ןישרַא ןהעצ ףיוא גנוצ ַא סיױרַא םהיא רע טלעטש דלַאב טָא

 רעביא יירשענ ַא טוחט ןוא לענילפ יד טימ שטַאּפ א טוהט רע

 ,טלהיפ ילא-ןועמש .,."! וק - יר -ַאק - וק, : טדָאטש רעצנַאג רעד

 ַא ףױא ּפִא ךיז רע טלעטש ;חמ רעד םהיא ךיז טביוח סע זַא

 רעד ןופ ןערעוו רוטּפ ליו רע ;?עטרַאג םעד ּפָא-טדניב ,עלייוו
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 טשינ ליוו רע ,טהעטש רוחב רענעש רעד ?סָאװ ? רעוו .עבמָאב
 ילא-ועמש !וליפא טונימ ַא ףיוא רעדיינש ם'נופ ןעטערטּפָא

 רע ;ךָאנ םהיא טהעג רע -- טירט רֶאּפ א ןהענ ןעזָאל ךיז טבורּפ

 -- סקניל ךיז טמענ רע ; סטכער רע טהעג -- סטכער ךיז טמענ

 ..םקניל טהעג רע

 ןייז טימ טשינ ילא-ןועמש סיואיטיירש -- ! לארשי עמש ||
 רע יו ױזַא ןוא .ןיירַא טלעוו רעד ןיא ןעפיול ךיז טזָאל ןוא לוק

 םהיא טעקעמ ןוא םהיא טנָאי רעצימע זַא ,םהיא ךיז טכַאד ,טפיול

 ,שנעמ ַא יו ,םהיא וצ טדער ןוא לעכ'לוק ןענעיצ ןיד ַא ףיוא ךָאנ
 :ןוח ַא יװ ,טגניז ןוא

 ןמ - א - א - א - אד אז נו ...! היחמו תיממ ךל ד - - ט --

 ..! םיתמ תויחהל התא

 .אי ?עטיּפַאק

 ןענאטשעגפיוא ןענעז ןעדיא זַא ,הירפ רעד ןיא -- רקונב
 וצ -- ךעלדיימ ןוא ,ןיירַא קרַאמ ןיא --- רעבייוו ,ןענווַאד ןהעג

 ןעציז רעדיינש םעד ילא-ןועמש ןענופעג ןעמ טָאה ,עדערעשט רעד
 ךעלסיפ יד ,טציז געיצ ענעש יד םהיא ןעבענ ןוא ,דרע רעד ףיוא

 -טהעג עמ .לעדרעב ן'טימ טלעקָאש ןוא ט'הרג-הלעמ ,ךיז רעטנוא

 א טשינ טרעפטנע רע -- םהיא וצ טדער עמ ,רעדיינש םוצ וצ
 דלַאב זיא ...םלוג רענעמהעל ַא יו ,טקוק ןוא טציז רע ;טרָאװ

 ַא ,טדָאטש רערָאג רעד ןופ ףָאלעגנָא ןייֵא ,קעדער ַא ןערָאװעג

 ..ילא-ועמש :לעמיה ן'זיב רעדליּפעג ַא ,םערָאיל ַא ,יירעדערעג
 -טשינ ..עקַאלעקוװַאװ ...ץל  ...לונלג = ...ונלוקדעמש = ...געיצ

 עצנַאג ַא גידנעטייר ןערהָאפעג ...טרהיפעג .,,טלעטשרַאפ ...רעטוג

 -ענ ןענעז השעמ תעשב ..."טעשטומרַאפ - ...טעשטומעג ...טכַאנ

 טאה רע זַא ,טלהעצרעד טָאה רעכילטיא :סנעגיל גונעג ןעגניולפ

 ...גידנעטייר ןערהָאּפ םהיא ןעהעזעג ןוילא
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 ריא ַא טגערפ -- ? ןעמעוו ףיוא ןערהָאפעג זיא רעוו ---
 ילא-ועמש -- .ןירַא לעדער ןיא ּפָאק םעד ןיירַאטקעטש ןוא

 ? ן'ילא-ןועמש ףיוא געיצ יד יצ ,געיצ רעד ףיוא
 .רעטכעלעג ַא סיוא-טסיש םלוע רעצנַאג רעד

 -- !רעטכעלעג רעייֵא טימ ְךייַא וצ זיא העוו ןוא ְּךֶא זַא ---
 -ַאב !דרעב טימ ןעדיא -- .הכאלמ-לעב ַא דיא ַא ןָא ךיז טפור

 רעייַא ןיא ךיז רהיא טנעמ ןעמעש ! רעדניק ןופ סעטַאט ! עטבייוו

 רעהַא ןעביולקעגפיונוצ ךיז רהיא טָאה סָאװ ! ןיירַא זלַאה ןעטייוו

 ,שטנעמ סיוא זיא רעדיינש רעד זַא ,טשינ טהעז רהיא ? ןעכַאל וצ

 טקיש ןוא םייהַא ּפִא םהיא טרהיפ רעסעב ? קנַארק-טדױט ךַאבענ
 ,ןהייצ יד ןערישטש ןוא ָאדיַא-טָא ןהעטש טשינ ,אפור םעד ןעפור

 !!! ןיירַא ןעטַאט ס'נעטַאט רעייַא ןיא חור ַא
 יו ,ןעסָאשעגסיױוא הכאלמ-לעב רעד טָאה רעטרעוו עניזָאד יד

 רעד .ןעכַאל וצ טרעהענפיוא טָאה םלוע רעד ןוא ,טַאמרַאה ַא ןופ

 ןעפָאלענקעװַא זיא רעד ,רעסַאו ךָאנ ןָאהטעג ףרָאװ א ךיז טָאה
 ,רעדיינש םעד ילא-ןועמש ןעמונענ טָאה עמ .אפוד םעד לעדוי וצ

 םייהַא טרהיפענּפָא םהיא טָאה עמ ןוא דנעה יד רעטנוא ,הליחמ

 ןעפיול וצ ןעמוקעג זיא דלַאב .,ןייֹרַא טעב ןיא טנעלעגניירַא ןוא
 םהיא טָאה ןוא גיײצעגרעּפַאלק ץנַאג ןייז טימ אפור רעד ?עדוי
 סעקנאב טלעטשענ םהיא טָאה רע :"קינוטַאר סיורג, ןעבענעג
 ןהֶא טולב טּפַאצעג ,רעדָא רעד וצ ןעגָאלשעג ןוא סעקווַאיּפ ןוא

 | .רועיש ַא
 טָאה ױזַא --- ,ןעּפַאצּפָא םהיא טעוו עמ טולב רהעמ סָאװ ---

 -פָאלש עלַא תמחמ ,רעסעב ןייז ץלַא טעװ -- טגָאזעג ןיילַא לעדוי
 -ענ יד ןופ ,נינעווניא ןופ ךיז ןעמענ ,טכַאדעג ָאד טינ ,ןעטייק
 ןהעטשרעפ וצ ןעבעגעג אפור רעד לעדוי טָאה ױזַא --- ."ןעטילב

 ,טכַאנ רעד ףיוא זַא ,טנָאזעגוצ טָאה ןוא ,"עירָאטקָאדה תמכח, יד

 -הפיצ זַא ןוא .,לָאמ א ךָאנ ןעמוקניירַא רע טעװ ,םשה הצרי םא

 טגיל רע יו ,ןַאס רהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה הזייר-הלייב
 טימ ,ןַאשטּפוט םענעכָארבעצ םעד ףיוא ,לזמ-םילש רעד ,ךַאבעג
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 "רעפמ ןעּפיל יד ,ףיורא ןעניוא יד ,טסעדעגנייַא סעטַאמש ךס ַא
 ַא וצ טרָאװ א טשינ ךיז טּפעלק סע ,ץיה ןופ טדער ,טכַאמש
 ךיז ןענָאלש ,רנעה יד ןעכערב וצ ןעביוהעגנָא יז טָאה --- ,טרָאװ
 סָאװ ,חסונ םעד טימ ןענָאלק ןוא ןערעמָאי ,ןענייוו ,דנַאװ ןָא ּפָאק
 :ןעטדיוט ַא טנייוועב עמ

 ַא רימ ןיא רענוד ַא ,רימס ןיא דניו ,רימ זיא העוו ---
 עניילק עניימ טימ רעב - יא ךימ וד טזָאל ןעמעוו ףיוא !רעס - יורג
 ...14 רעד - ניק

 ךיז ןעבָאה ,ךַאבענ עסעוורָאב ןוא עטעקַאנ ,רעדניק יד ןוא
 -עג רהיא ןעבָאה ןוא עמַאמ רעמערָא רעד םורַא ןעבילקענפיונוצ
 -עב ,דייהרעליטש טנייוועג ןעבָאה ערעטלע יד .,ןענייוו ןעפלָאה
 ,ערענעלק יד ןוא ;|ןערערט יד ןעגנולשעג ,רע'מינּפ יד ןעטלַאה
 טַאלג ןעבָאה ,ךיז טוהט ָאד סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טשינ ןעבָאה סָאװ
 / ןוא ;רעכעה ןוא רעכעה ץלַא רעטייוו סָאװ ,לוק ַא ףיוא טנייוװעג
 טימ ,יירד רהָאי ַא ןופ עלעננוי ַא ,עקשטיניילק סָאד רָאג ןליפא
 רעד וצ טקורעגוצ ךיז טָאה ,?ע'מינּפ לעג טעשטומעגסיוא ןייַא
 ןעבָארג ן'טימ ןוא ךעלסיפ עמורק ענעגיובעגסיוא ענייז טימ רעטומ
 -ענ טָאה ןוא לעּפעק ןיא טקורעגניירַא ךעלטנעה עדייב ,עלעכייב
 -םלַא סָאד "!!! ןעסעעע לי ,עמַאמ , : ןָאט ןעכיוה ַא רָאג ןעמונ
 רעדמערפ ַא סָאװ ,גנַאזעג ןימ ַאזַא ןעוועג ןזיא םענייאניא גניד
 זיא'ס רעוװ ; ייברעד ןהעטש ןפוא םושב טנַאקעג טשינ טָאה שנעמ
 ךלַאב רע ןיא ,ןירַא ?עביטש ןיא רעדיינש םוצ ןעמוקעגניירַא
 טניטולבעצ ַא טימ ,רענעגָארטעצ ַא ןעטרָאד ןופ ןעפַאלעגסױרַא
 א םהיא טָאה עמ ןַא ןוא ,טימעג ןעכַארבעצ ַא םימ ןוא ץרַאה
 א רע טָאה -- ?ילא-ועמש סיּפע טוהט סָאװ : ןָאהטעג גערפ
 העוו ןוא ְךֶא זַא, : טרער רענייא יו ,דנַאה רעד טימ ןָאהטעג ךַאמ
 -ַאטשענ ןענעז ,תונכש עטנעהָאנ ,רעבייוו עכילטע ..."! םהיא זיא
 ,רעזענ עטיור טימ ,רע'מינּפ עטנייוורעפ טימ טייצ עצנַאג יד ןענ
 טכַאמעג ,ןיירַא ןעגיוא יד ןיא ךיילג ן'הזייר-הלייב-הּפיצ טקוקעג
 ,ּפעק יד טימ טלעקַאשענוצ ,סעקסיּפ ענדָאמ הנושמ השעמ תעשב
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 "הלייב-הּפיצ ,ריד וצ זיא העוו ןוא ְךֶא זַא8 :טדער רענייא יו
 , : ; 2ש 6 יי - "! הזייר

 ונלוק-עמש ילא-ןועמש טָאה .רהָאו גנוצפופ !אלפנ שודיח .ײ
 ,ןעגעלעג ,תוקחד ןיא ,טייקמערדָא ןיא עקוועײדַאלז ןיא טבעלעגּפָא
 טשינ םהיא ןופ טָאה רענייק ,רעטסניפ רעד ןיא ,םערָאװ ַא יו
 סָאד שנעמ א רַאפ סָאװ ,טסואווענ טשינ טָאה רענייק ,טדערעג

 טימ ךיז רע טָאה ,ןערָאװעג טפַאלשרעפ ןיא רע זַא ,דניצַא ,זיא

 זיא ןעמ ;תוכֹוט תולעמ ענייז עֶלַא טימ ןעזיועבסױרַא לָאמ ַא
 -לעז ַא ןעוועג זיא ילא-ןועמש זַא ,ןערָאװעג רהָאװעג לָאמ א טיס

 : טסייה סָאד ,חקדצ-לעב רעסיורג א ,המשנ ע'רשכ ַא ,עטוג ַא ,ענעט
 ףיִז ,טייל עמערָא יד ןעלייט ןוא םידיגנ ייב ןעסייר טנעלפ רע

 ן'זיב ןענָאלש ףיז ןוא טדָאטש רעצנאנ רעד טימ ייז רַאפ ןעגעירק
 ןוא ,ןעסיב ןעטצעל ן'טיס םענעי טימ ןעלייט ךיז ,ןיירַא טולב

 טלחעצרעדכַאנ ןעמ טָאה םיחנש ןוא תולעמ ךס ַא ךָאנ ןוא ךָאנ
 ,רענייטשא ,ךָאנ טלהעצרעד עמ יו ,רעדיינש ןעמערָא םעד ךָאנ
 ןעגנאגעג םחיא זיא ןעמ ןוא ,היול רעד תעשב ןעטדיוט א ךָאנ
 טָאה עמ ןוא ,טדָאטש רעצנַאג רעד ןופ טעמכ ןייז הלוח-רקבמ
 טשינ ,חלילח ,לָאז רע ,ןעטייקכילגעמה ?כ טימ טעװעטַארעג םהיא
 | ...טייצ רעד רַאפ ןעבדַאטש

 בי ?עטיּפַאק|

 טדָאטש רעד ןופ תוכאלמיילעב יד ןֹוא -- םילעוּפהחו
 ייב הפיסא ןייֵא ףיוא ןעביולקעגפיונוצ ךיז ןעבָאה עקוועיײדָאלז

 יליפענ ,ןענירשעג ,ןעפנָארב טלעטשעג ,עקשטינזיצקַא יד לעדאה

 -ניה ,ךילטנייוועג ,םידיגנ יד טלעדיזעג ,םישעמ טײברַאעג ,טרעד
 | .עטָאלב רעד טימ טכַאמענ ייז ,ןעניוא יד רעט

 סָאװ ! יז לָאז ןענערב ,טדָאטש ענעש ַא -- עקוועײדָאלז ---
 -ָאה ייז ןעלָאז ףוכ ןעטסיוו ַא ,ערעזנוא םידיגנ יד ,ייז ןעגייווש
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 ָאטשינ זיא'ס ןוא ,טולב רעזנוא ןיא ךיז טדָאב רעכילטיא ...1? ןעב

 ןיא טלעג !עדווירק רעזנוא ןעמעננָא ךיז לָא'ס רעװ ,רענייק

 ,טחוש ַא ,קַאלש א ,הרצ ַא !רימ --- ? טלהָאצ רעוו עקבָארָאק רעד

 ייב -- ?טיה יד ןעמ טסייר ןעמעוו ייב --- ,?ידבהל ,דָאב ַא

 ,םינבר יד וצ ןהעג רימָאל ? ןעדיא ,רהיא טגייווש סָאװ ! זנוא

 סָאװ ! סעקשיק יד ןערעביורט ייז ריעה יבוט העבש יד ןוא םינייד

 !? החּפשמ עצנַאג ַא ןעליוק ןעזָאל לָאז עמ ,תורקפח א רַאפ סָאד זיא
 ..1!!חמכחתנ הבה

 טרָאד ןעבָאה ןוא בר םוצ קעװַא ןענעז "קדצ-לעוּפ , הרבח ןוא
 -טנע םעד טנעיילעגרעביא בר רעד ייז טָאה .,דלַאװג א טכַאמעג
 יד ןופ הלגע-לעב ַא ךרוד ןעמוקעב סָאװ-רָאנ טָאה רע סָאװ ,רעפ

 .ריעה יבוט העבש יד ןוא םינייד ,םינבר רעקוועיאדָאזָאק

 ; ףעירב ןיא ןענַאטשעג זיא'ס סָאװ טָא

 ןעלָאז גרעב ,םימסרופמ םימכח ,םינייד ,םינבר יד וצ דובכל,
 -ַאלז ק"קב רעטכיילננעה ענעדליג יד וצ דעירפ ןענָארט ןעגעקַא
 .ןמֶא ,עקוועייד

 ןענעז סָאװ ,דער ערעייַא ןעוועג לבקמ ןעבָאה רימ יו ףכית,
 -ַאזעגפיונוצ ךיז רימ ןעבָאה ,רעליימ ערעזנוא וצ גינָאה יו ןעוועג
 ןעבָאה ןוא ,טַארוקַא ךַאז יד ןעוועג שרודו רקוח ןוא עלַא טלעמ
 ןופ םענייא ןייז דשוח ןָאהטענ ןעמ טָאה טסיזמוא זַא ,ןענופעג
 א ןיא רערעייַא רעדיינש רעד זַא ,רהעמ טשינ ; טייל ערעזנוא
 -נָא ןוא ?ובלב ַא טכַארטעגסױא טָאה רע ,שנעמ רעגיטּפַאהקלַאש
 עמ ,הטרעוו זיא רע .תוליחק ייווצ ןעשיווצ תוליכר א טרהיפעג
 ,ןעטנוא טע'מתח'עג ןעהעטש סָאװ ,רימ ! ןענע'סנק םהיא לָאז
 -ענ ןעבָאה רימ זַא ,ןערהעווש ןהעג ןוא ןעגָאז תודע ְךייַא ןענָאק
 ןעלָאז יאולה ,ךיז טקלעמ געיצ יד יװ ,ןעגיוא ערעזנוא טםימ ןעהעז
 םעד ,טשינ םהיא טרעה !ןעקלעמ ױזַא ןעגעיצ עשידיא עלַא ךיז
 טלָאז רהיא ! תונומזּפ ןעלהעצרעד ְּךייֵא טעוו רע סָאװ ,רעדיינש
 ןעזָאל ,טייל ענעברָאדרעּפ יד ןוּפ רעטרעוו יד וצ ןעדהעק טשינ ךיז
 לָאז םולש !םירקש ןעדער סָאװ ,רעליימ יד ןערעוו טּפָאטשרעּפ
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 זיב ןוא טציא ןופ ןעדיא עלַא וצ ןייז לָאז םולש ןוא ךייַא וצ ןייז

 | .גיבייא ןוא גיבייא

 ךיז ןערעגלַאװ סָאװ ,רעדירב ערעגנוי ערעייֵַא ןופ דער יד,

 | : סיפ ערעייַא ןופ ביוטש ם'ניא

 םואנו ...?"ז ברהב ברה םואגנע

 ףינע ה םואנו ...5"/ז ברהב ברה

 "דיווַָארַאמש ?לאיתוקי ,לעגרָאג

 לעשיפ קעפָאטרַאק ?עסּפעש ,ע5

 ןעפנָארב לערעב ,יקלַאשטַאק

 "עלעלעטעּפ ילא קָאשטערָאוו ביכ

 םעד תוכאלמ-ילעב יד רַאפ טנעיילעגרעביא טָאה בר רעד זַא

 !ַאהַא, .ןעדנוצעגנָא רהעמ ךָאנ ןערָאװעג ייז ןענעז ,ףעירב ןעניזָאד

 -ַאב !?קזוח זנוא ןופ ךָאנ טכַאמ עמ { םיצקש רעקוװעיָאדָאזָאק

 רעזנוא ןעזיֵא ןוא רעש .ץרא-ףרד ןעזייוועב ייז ןעמ ףרַאד

 ,הפיסא עיינ ַא טכַאמעג דלַאב טָאה עמ ןוא ..."! ךמע --- קלאפ

 יד ןעמענ לָאז עמ ,ןעבילבעג זיא'ס ןוא ,ןעפנַארב ךָאנ טקישעג

 -"רעביא עקװעיאדָאזָאק ןייק ךיילג ןהעג לָאז ןעמ ןוא געיצ ענעש

 ! טדָאטש רעצנַאג רעד טימ רדח םעד טימ דמלמ םעד ןערהעק

 ךיו ןעבָאה הרבח .,ןָאהטעג ןוא טנַאזענ -- השועו רמוא

 -סוש ,סרעדיינש : תוכאלמד-ילעב גיצכעז קיטש א ןעביולקעגפיונוצ

 רעג ,ליח-ישנא ,סרעקעה ,םיבצק ,סילעווָאק ןוא סרעילָאטס ,סרעט

 -- ןייז-לכ טימ עטנעפָאװעגנָא ,סנייא ןיא סנייא ,ןעגנוי עדנוז

 "ערּפ ןרעזייַא ןייֵא טימ רעוו ןוא ,ןישרַא םענרעצליה ַא טימ רעוו

 ןוא קַאה ַא טימ רע ,לעוויטש ַא ןופ טיּפָאק ַא טימ רעוו ,לעס

 : טייקשיתבה-לעב ןופ ױזַא טָאלג טימ רעוו ןוא ,רעמַאה ַא טימ רעוו

 ןוא --- ,רעסעמ-שטַארָאלַאק ַא רעדָא ,ןעזייַאביר ַא ,עקלַאשטַאק א

 ףיױא עקוװעיאדָאזָאק ןיא ךיילג ןהענ לָאז עמ ,ןעבילבעג זיא'ס

 "רעפ ןוא ןערעילרעפ ,ןענע'גרה --- דימשהלו דבאל ,גורהל ,המחלמ

 -- :טגָאזעג הרבח ןעבָאה -- לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ; ןעניליט
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 קע ןייַא ןוא ןייז ייז לָאז טדיוט רעד -- םיתשִלּפ םע ישפנ תומת

 | !ןעבָאה סָאד לָאז

 הרבח רעד ןופ רענייא ןָא ךיז טפור -- ! םיתובר ,טַאש ---

 גיטרַאפ ,קעלַאּפריּפ ן'פיוא טיירג ןיוש טנעז רהיא --- .קדצ-לעוּפ

 ? געיצ יד זיא ואוו -- חש ה היַאו ,םורַא ןוא םורָא

 ? לוגלג רעד ןעמוקעגניהַא ץינרע זיא ואוו ,רָאניטהעז ,ָאי --

 ! ןערָאװעג ןענורטנַא ---
 רע טָאה ןיהואו ,ןעבעלכ !לונלנ רעשירַאנ ןייק טשינ ---

 ? ןעפיולטנַא טנַאקעג

 ַאד וד טסהחעטשרַאפ סָאװ ,דמלמס םוצ ,םייחַא אמתסמ ---

 ? טשינ
 .!המהב ַא יװ ,טסדער וד ! ןערעוו רע טעװ ענושמ ---

 "טנַא טנַאקעג רע טָאה ןעד ואוו ; דרעפ ַא ןיילַא טזיב ---
 ? ןעמיול

 "רָאמ יירש ,טנייה יירש ? תונעט יד ןעניוט סָאװ ,רוציקב ---

 .געיצ ןייק ָאטשינ --- ונניא דליהו ,ןעג
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 .גי לעטימאק

 ןעט'פושיכ'רעפ םעד רעביא רימ ןעזָאל דניצַא -- תעכ

 תוכאלמ-ילעב הרבח ןוא תומה-ךאלמ ן'טימ ןעלגנַאר ךיז רעדיינש

 סָאד ,לונלג םוצ רעבירַא-עהעג רימ ןוא ,המחלמ וצ ןעטיירג ךיז

 .געיצ רעד וצ ,טסייה

 "עג זיא סָאו ,הלהב יד ןעהעזרעד טָאה רע זַא ,לוגלג רעד

 ניט סָאװ :ןעוועג בשיימ ךיז רע טָאה ,לעטדעטש ןיא ןערָאװ

 "יינש םוצ ןעדנובעגוצ ןייז םהיא טצונ סָאװ ? רחסמ רעד םהיא

 קירוצ ןוא ןיה קינ'זמ-םילש םעד טימ ךיז ןעּפעלשמורַא ,רעד

 ןיא ןעפיול רעסעב רע טעוװ ,רהעמַא ?רעגנוה ןופ ןע'רנּפ ןוא

 ןייז טינ יבַא !ןענַארט ןעלעוו סיפ יד ואוו ,ןיירַא טלעוו רעד

 ףיוא רָאנ הטילּפ טכַאמענ טָאה ןַאמ-הרבח רעזנוא ןוא !דנויענ
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 טלהיפעג טינ רָאנ ,זייוורענ'עגושמ ןעפָאלעג ,ןפוא רעדנַא ןייַא

 ןעגנורּפשעג ,ץרא-ךרד ףיוא טקוקעגנ טשינ ,ךיז רעטנוא דרע יד

 ןברוח ַא ,קילנמוא ןייֵא טכַאמעגנָא ,רעבייוו ןוא ןעדיא רעביא

 .-טיורב טימ ךעלשיט טרהעקעגרעביא ! תושפנ-תנכס --- קרַאמ ןיא

 ,ךעלרעּפמיײװ טימ ןוא לעשנייוו טימ סרעטלומ ,ךעלצעלּפ ןוא ךעל

 טצימשעג ,טרעדיילשעג ,גרַאװזָאלג ןוא פעט רעביא ןעגנורּפשעג

 "עג זיא רעבייוו יד ןעשיווצ !ךַארערַאט:ךַארט -- ןעכָארבעג ןוא

 ...! לזמ-םילש ַא ...? ןיא רעוו, ; יירעשטיווק ַא ,הלהב ַא ןערָאװ

 ..} רימ וצ גָאלק ַא ...!?ונלנ ַא ...{ שינעפעשַאב א ..!געיצ ַא

 ...! םהיא טּפַאח ...! רע זיא ןָא ...? רע זיא ואוו ...! קילנמוא ןייַא ,יוא

 ערטסַאילַאח עצנַאג ַא ןוא ..,"! ןעּפַאח !ןעּפַאחה םהיא ןעמ ןָאל

 "עגרעטנוא םימ רעבייוו ןוא סעלָאּפ עטעשטַאקרעּפ טימ ןעדיא

 רענייא ןעפיול טזָאלעג ךיז ןעבָאה ,הליחמ ,ךעלדיילק עטקעטש

 "רעד טָאה ןַאמ"הרבח רעזנוא :טסיזמוא רָאנ .ןערעדנַא ן'רעביא

 ןעפיול טזָאלעג ךיז רע טָאה ,טייהיירפ טסייה סָאװ טלהיפ

 | .ןעגָארט ןעגיוא יד ואוו

 ..1 הזמדונל-אצויה רעד ןוא ...?ךַאבענ רעדיינש רעד ןוא

 רעד ןעגערפ טעװ --- ? השעמ רעד ןופ ןל-עמשמ-אק-יאמ רעד ןוא

 טשינ ןעװעג זיא ףוס רעד !רעדניק ,טשינ ךימ טגניווצ .רעזעֿכ

 ,ךיליירפ רהעז השעמ יד ךיז טָאה ןעביוהעגנָא .ףוס רעטונ ןייק

 ,סעטכישעג עכיליירפ בור סָאד יװ ,ףיז יז טָאה טזָאלעגסױא ןוא

 רבחמ םעד טנעק רהיא תמחמ ןוא ...גירעיורט רהעז ,העוודיוא

 ןוא קינ'הרוחש-הרמ ןייק טינ עבטב זיא רע זַא ,עטכישעג רעד ןופ

 ,תוישעמ עגידנעכַאל רעסעב בעיל טָאה ןוא ענידעגָאלק דנייפ טָאה

 -ָאמ , רנייפ טָאה רע זַא ,טסייוו ןוא םהיא טנעק רהיא תמחמ ןוא

 ךיז טנעגעזעג ןכל --- ,ךרד ןייז טינ זיא רסומ ןענָאז ןוא "לַאר

 טשניוו ןוא ,גידנעכַאל ,קוחש ךותמ רעסַאפרעפ רעד ךייַא טימ

 רהעמ ןעלָאז ,טלעוו רעד ףיוא ןעשנעמ טָאג ןוא ,ןעדיא זַא ,ךייַא

 ןעסייה םיריוטקָאד .דנוזעג זיא ןעכַאל .ןענייוו רעדייא ןעכַאל

 ...ןעכַאל
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 רנעויוט גיצעּבעיז ןוא ףניפ

 -.! ךעלקעּפ , ךייַא ייב טסייה ץלַא ..."? ךעלקעּפ , טנָאז רהיא
 ןעדיא טניז ןוא ,טלעוו יד ןעּפַאשַאב טָאה טָאג טניז זַא ,טכַאד רימ

 טרעהענ טשינ "לעקעּפ, ַאזַא ןופ ךָאנ ןעמ טָאה ,קלָאפ א ןענעז
 טקור ,טייצ טָאה רהיא ביוא ! ולופא םולח ןיא ןעהעזעג טשינ ןוא

 ךייֵא ךיא לעװ ,ּפָאק טימ סיוא ךימ טרעה ןוא ,?חומ טייז ,וצ ךיז

 עלַא טימ ןוא ףעלקערב עלַא טימ ,וית זיב ףלא ןופ ןעלהעצרעד

 ךיא .דנעזיוט גיצעבעיז ןוא ףניפ טימ השעמ ַא ,סעקוועשטשיּפ
 טנערב עס ,ךימ טשטעווק עס ,ָאדָאדדַא-טא גנע רימ זיא'ס זַא ,?היפ

 ןופ ןעבענכיױרַא סָאד זומ ףיא ,זומ ךיא ,רעייפ ַא רימ ןיא
 ךיא ?לעוו ךַאז ןייא רָאנ .,.? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ...! ךיז

 ןעכירקרַאפ רעדָא ,ןעלעטשּפָא ךיז לעװ ךיא זַא : ןעטעב ְךייַא ןופ
 םורָאװ ,טלַאה ךיא ואוו ןענַאמרעד רימ רהיא טלָאז ,קירעביוב ןייק

 טסייה דנעזיוט גיצעבעיז ןוא ףניפ יד ןופ ,ןָא הנותח רעד ןופ
 "ניא ןעמושז ,טכַאדענ ךייַא רַאפ טינ ,ןעביוהעגנָא רימ טָאה ,סָאד

 -רַאפ ךיא זַא ,טפָא טנייה רימ ךיז טכַאמ עס ןוא ,ּפָאק ןיא גינעוו
 ,רָאנ טגָאז ...? ןיינ יצ ,טהעטשראפ רהיא ...טלַאה ךיא ואוו סעג

 ! ופט ...דנעזיוט ניצעבעיז ןוא ףניפ ןייק ךיז ייב טשינ רהיא טָאה
 ? ןוטיט רַאניצ ַא ךיא ןיימ

 גיצעבעיז ןוא ףניפ יד ייב ? יא טלַאה ואוו ,טוג ןוא ץרוק

 רהיא יו ,ךיא בָאה יַאמ ןעטשרע ןעגיטנייה .,,סָאד טסייה דנעזיוט
 ,ךיז טכאד דנעזיוט גיצעבעיז ןוא ףניפ יד ןענואוועג ,ךימ טהעז
 רַאפ ןעשטנעמ גרַאק ? ןעכרָאה וצ ןַאהרַאפ ָאד זיא סָאװ ,גולפ ןיא

 -עיַאלָאקינ ַא רענייא טָאה טָא יאמל ? טלעג ןעניוועג סָאװ ,ןַאה
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 ןייֵא טָאה טָא יצ ? םיפלא ש"יר יד ןעמונעגסיוא ,ןעמ טגָאז ,רעוו
 ןענואוועג ,רָאטנַאק ַא ןופ רעטלַאהכוב ַא ,קישטנַאמרעגנוי רעסעדַא
 ...יתיתכהמ ,ןעש ,ןייפ ,ליטש ,אש ןוא --- ןעברַאק דנעזיוט גיצרעפ
 ,טלעוו עצנַאנ יד סױרַא טקוק ןעסניוועג עסיורג יד ףיוא ,תמא
 .אנקמ ןזנוא ןענעז ןעשטנעמ ןֿאילימ גיסיירד ןוא סכעז טרעדנוה
 סגיוועג ַא סָאװ ,זיא השעמ יד רָאנ ? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא

 / ַא זיא סניוועג םעד טימ השעמ יד ,ךיילג טינ זיא סניוועג ַא וצ

 ןוא ,השעמ ַא ףיוא השעמ ַא ,השעמ עטלעטייקעג ַא ,אלפנ השעמ
 -ַאב עמ .השעמ ַא רעביא השעמ ַא ןוא ,השעמ ךותב השעמ ַא

 -סיוא יז לָאז עמ ,ןעלטרַאנוצרעטנוא טוג ,רהיא טרעה ,ךיז ףרַאד
 ,ךיז טוהט ָאד סָאװ ,ןהעטשרַאפ ןוא ףוס ן'זיב ןעכרָאה

 ךיא רעוװ ,ןעלעטשרָאפ ךייא רַאפ ךיס ךיא ףרַאדַאב ?כ םדוק

 ןיב ךיא זַא ,ןעמהירַאב ןהעג טינ ךייַא רַאפ ךימ לע ךיא ,ןיב
 .ףָאזָאליפ ןעסיורג ן'טימ ,רשוע ןעסיורג ן'טימ ,ןדמל רעסיורג רעד

 דיא ַא -- רהָאי ץנַאג ַא ןופ דיא ַא ,ךימ טהעז רהיא יוװ ,ןיב ךיא

 ַא טימ ,בוטש רענענייא ןייֵא טימ ,סָאד טסייה תיבהזלעב ַא

 .לעטדעטש ןיא ךיז ייב עדרעוו קיטש ַא טימ ןוא ןעמָאנ ?עקיטש

 ,טלעג טאהעג ךיא בָאה לָאמַא ,תמא ..,? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא

 -דָארב ?ךס א ןעגָאז וצ ךייש זיא סָאװ --- ,טלעג ךס א רָאג יקַאט
 דנעזױט עכילטע ,טשינרָאג רָאנ ;רהעמ ךס ַא יאדוַא טָאה יקס

 -מורַא טָאג ,רהיא טגנָאז יוװ ,ךיז טָאה ,טאהעג ךיא בָאה ךעלברעק
 רהיא טהעטשרַאפ ,טסולגרַאפ רימ ךיז טָאה סע ,רימ ףיוא טקוקענ

 ןיא ןָאהטעג לעדנַאה ַא ךיא בָאה ,ןערעוו ךייר לָאמ ַא טימ ,ךימ
 עמ יװ ,ןעבילבענ ןיב ןוא ,טיורב טימ סעינרעבוג עגירעגנוה יד
 -נורעד טשינ סָאװ ,שטָאח קילג לעקיטש ַא .רערעיפ ַא ןהָא ,טגָאז

 -עגנָא בָאה ךיא דלַאב יו זַא ,םתכה ןמ ךָאד רהיא טניימ .רעט
 ? ןעלַאפעגנ ךיז ייב הלילח ןערָאװעג ךיא ןיב ,טלעג סָאד ןערהָאוװ

 ,שפנ ַאזַא ,רהיא טהעטשרַאפ ,ןיב ךיא !טשינ ךימ רהיא טנעק

 ךייֵא ךיא לָאז סָאװ יוװ ,עלָאר אזא רימ ייב טלעיּפש טלענ סָאװ
 ,טשינרָאג ןיטולחל .סָאריּפַאּפ ם'נופ ׁשַא סָאד טָא יװ ?|ןעגָאז
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 ? טשינרָאנ ןענָאז וצ ךייש זיא סָאװ ! טשינרָאג עלָאג יקַאט רעבָא

 ,םעד רעביא ןעגָאלש ךיז ןהעג רָאנ ,ךַאז עטונ ַא יאדוא זיא טלעג

 זַא ,רָאנ ןיא טכעלש .טשינ סָאד -- ןעבעל סָאד ןייז ריקפמ

 ןעלעטש טינ ךיז ןָאק עמ זַא ,ףרַאדַאב עמ סָאװ ,סָאד ָאטשינ זיא'ס

 םעד טימ הבדנ יד ןעבעג טשינ ןָאק עמ זַא ,ןייז וצ רעהעג עס יו

 רעכיז ריס טנעמ רהיא .ןעבעג ןעלעוו טלָאװ ךיא סָאװ ,רדנ
 -לעב םענעי וצ וצ-טהעג עמ תעשב העז ךיא ןַא ,ןעביולג

 ,טדָאטש רעד ףיױא ?ערעיירד ַא םהיא ייב טנָאמ עמ ןוא תיבה

 ,טהעטשראפ רהיא .תויח סָאד ריפט ךיז טקע ,טשינ רימ ייב ןוא

 סָאװ רַאפ ,בייוו ם'נופ קסּפ ַא ןעּפַאח רעכיג לעװ ךיא ?  ןיינ יצ
 תעשב ,ןַאמערָא ןייֵא ןענָאזּפָא רעדייא ,תבש ףיוא ָאטשינ זיא'ס

 -רַאפ רהיא .עלעטייב ןיא רעגיצרעפ ַא ךָאנ ְךיז טלעבמָאב סע

 רהיא טָאה !ךיא ןיב רענ'ענושמ ןימ ַאזַא טא ...3 ןיינ יצ ,טהעטש
 וצ ףיוא עלעבעווש ַא ךיא ןיימ ! ופט ...רעגיצרעפ ַא ךיז ייב םינ

 ? ןערעכיוררַאפ

 ןערהָאװעגנָא ךיא בָאה ?ךיא טלַאה עשז ואוו ,טוג ןוא ץרוק

 -רעפ ַא ןהֶא ,סָאד טסייה ,ןעבילבעג ןיב ןוא ןעדליג עכילטע יד

 ןיב ןוא ןעדלינ עכילטע יד ןערהָאװעגנָא בָאה ךיא זַא .רעגיצ
 ַא ןיא לָאמנייא ןָא ךימ ךיא ףור ,רעגיצרעפ ַא ןהֶא ןעבילבעג
 סָאװ ,הרוּפצ ,וד טסרעה , :בייוו ןיימ וצ ןעגרָאמהירּפ םענעש
 סָאװ, :רימ וצ יז טכַאמ ."ןייר ןענעז רימ ? ןעגָאז ריד לעװ ךיא
 ַא טשינ ןיוש ןעבָאה רימ , :ךיא גָאז "7? ןייר ןענעז רימ ,טסייה
 אמתסמ ןָא ךָאד יז טביוה ,ענידיא ַא סע ךָאד זיא ."! רעגיצרעפ
 ,רימ זיא רעטסניפ ,רימ זיא טסיוװ ,רימ זיא העוו,, : ןעמערַאיל וצ
 ןייד זיא ואוו ,וד טסדער סָאװ ,?יסוי-בקעי ,רימ ןיא קַאלש ַא
 ואוו ? יוזַא וד טסרעדליּפ סָאװ ,ךיא גָאז ,ַאש ,ַאש , ,.,"3 טלעג
 ,חקל 'הו ןתנ 'ה ?טטלעג ןיימ זיא'ס זַא ,ןעבירשעג סָאד טהעטש
 ! עדוב ענ יא ישָארה ַאטיקימ וא ָאליב ענ :רהיא טגָאז יו ,רעדָא
 ףרַאדַאב ?יסוי-בקעי זַא ,ןעבירשעג ,ךיא גָאז ,סָאד טחעטש ואוו
 ןהעגסיורַא ןוא ןעטסנעיד ייווצ ןעטלַאה ןוא תוריד רעיפ ןיא ןעציז
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 ןענעז טָא ,ךיא גָאז ,יאמל ? עטָאּפַאק רעגיד'תבש רענעש רעד טימ
 ,ןכ םא ,ונ -- ,רעגנוה ןופ סיואי!עהעג סָאװ ,ןעדיא ןַאהרַאפ
 טימ ןהעג ,ךיא גָאז ,ןעלעו לָאז עמ זַא ?ןעד ייז ןעברַאטש

 םויק ןייק טלעװ יד טלָאװ ,סנעי יאמל ,סָאד יאמל ,גנַאג םעד
 בָאה םילשמ טימ רעטרעוו עכלעזַא המודכ ךָאנ ןוא ..,"טַאהעג טינ

 -רַאפ טָאה ,סָאד טסייה בייוו ןיימ ,יז ןוא ,טכַארבעג רהיא ךיא
 םָאד ...? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,טכערעג ןיב ךיא זַא ,ןענַאטש
 סָאװ ,בייוו ַא סנעגייא ןיימ בָאה ךיא זַא ,ןעסיוו רחיא טפרַאדַאב
 טהעטשרַאפ יז -- ןעמעש טינ ?ל2 רהיא טימ ךימ ףרַאדַאב ךיא

 רלַאב טָאה יז .טשינ ןעמ ףרַאדַאב ן'הנעט גנַאל ;קסע ןייֵא
 ,הברדַא ,ךָאנ טָאה ןוא ןעמעראיל וצ ןוא ןערעדליּפ וצ טרעהעגפיוא

 -ַאב ַא סָאד זיא אמתסמ ןַא ,ץראה סָאד ןעדערסיוא רימ ןעמונעג
 ...ןערהיפסיוא אמתסמ טעוװ רע ,רעטָאפ ַא זיא טָאג זַא ,ךַאז עטרעש
 הריד יד ןעגנודרַאפ ןוא ןעמונעג ,טנַארטעג גנַאל-טשינ יקַאט ןוא

 -סנעיד יד ,ךיק ַא טימ לעביטש ןייא ןיא טצעזַאב ךיז ןײלַא ,ןכש ַא
 טָאה ,ןייז םימי ךיראמ לָאז ,בייוו סָאד ,טפַאשעגּפָא ,הליחמ ,ןעט

 "יוא ם'ייב טלעטשעגקעװַא ןיילַא ךיז ןוא ?עברַא יד טעשטאקרַאפ

 בר דומעי, :ישימח ןעפורעגפיוא ןיילַא ךימ באה ךיא ןוא ,ןעוו

 ןיֵא ראפ ,רהיא טגָאז יו ,ןעבירשרַאפ ךיז "! ןצבק ליסוי-בקעי

 טכהָאמ ,ןַאהרַאפ ? ןַאמערָא ןייַא ןעגָאז ךייש ןזיא סָאװ ,ןַאמערָא
 ,רהיא טגָאז יו ,טרָאפ ;רימ ןופ טייל-עמערָא ערעפערג ,ךייַא
 .הסנרּפ יד רהיא ןופ ןעהיצ ןָאק עמ סָאװ ,בוטש ַא ,הלחנ לעקיטש ַא

 ןיא .שדוח ןיא ןעכָאװ רעיפ זיא'ס סָאװ ,רָאנ זיא ןורסח רעד
 טימ ןעמ טלָאװ ,ןעכָאוװו ייווצ יו ןזייז טינ רחעמ לָאז שדוח ַא

 רעביא ןעביילב יוזַא ןוא ; טָארוקַא זןעמוקענסיוא רשפא האצוה רעד

 טלָאז סָאװ ,טוג טשינ זיא ,שדוח ןערעדנַא ן'פיוא ןעכָאװ ייווצ

 דרעוו תורצ טיפ :;רהיא טגָאז יו ,טשינרָאג רָאנ ! ןערעלק רהיא

 "והור ןייק ןוא סרעסעב ןייק ָאטשינ רָאנ זיא'ס .טניואוועג ןעמ
 רַאפ ,רוטּפ זיא ןעמ :ןאמערָא ןייֵא יו ,ךייַא ךיא גָאז ,סרעג
 ,שינעהייל ,שינעלהָאצ ןופ ,שינעהעודּפָאק ןופ ,ךימ רהיא טהעטש
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 ַא ןאהרַאפ רעבָא ךָאד זיא ! והותה-םלוע ,שינעפיול ,שינעגרָאב
 ,פיסויבקעי ,ריד גוט סָאװ, :רע טגָאז ,טלעװו רעד ףיוא םָאג
 ףניפ ריד ַאנ ?וד טסָאה טעליב ַא ? תורצ ןהֶא ,טהוראב ןעבעל
 -רַאפ רהיא ..."! טצרַאװשרַאפ רע ןוא דנעזיוט גיצעבעיז ןוא
 !ופט ...טעליב ןייק ךיז ייב טשינ רהיא טָאה ... ןיינ יצ ,טהעטש
 ל ןוטיט סָאריּפַאפ ַא ךיא ןיימ

 טסייה טעליב ם'ייב ?ףךיא טלַאה עשז ואוו ,םונ ןוא ץרוק
 טעליב ַא דיא ַא אמתסמ ךיז טָאה ָאיוזַאטָא ? טעליב ַא .סָאד
 א וצטראו ? דנעזיוט גיצעבעיז ןוא ףניפ יד סיוא-טמעג ןוא
 רע ? טעליב ַא דיא ַא טלַאה סָאװ ףיוא ,סנעטשרע } עקשטעּפַאק
 ,הטוש וד ,עשז העג .טלעג ןעמענ ןוא ןעצעזרַאפ ןענָאק םהיא לָאז
 ! טלעג םענ ןוא קנַאב ַא ןיא טעליב םעד ןיירַא-גָארט ,?יסוי-בקעי
 פעטרעטש ןיא זנוא ייב ָאטשינ ןיא ,תישאר :ץורית רעד זיא
 ןעד ןָאק קנַאב ַא ?קנַאב יד רימ זיא סָאװ ,תינשהו ,קנעב ןייק
 טּפַאח עמ ,רקפה טינ זיא טלעוו יד ...?ליוװ יז זַא ,ןעצעזנָא טינ
 "רַאפ רהיא ? טעליב ןיימ סע ףרַאד רע ןוא ,טנעה יד ןופ טשינ
 ,טכַארטעג השעמ תעשב רימ ךיא בָאה ױזַא ? ןיינ יצ ,טהעטש
 בָאה ןוא ,טכַארטעג טינ רָאג השעמ תעשב ךיא בָאה רשפא ןוא
 ןיא רימ ייב טציז סָאװ ,ןכש ַא בָאה ךיא ;ןעוועג בשיימ רימ
 רענייפ ַא רהעז ,האולה-לעב ַא ןאמרעגנוי ַא ,יקַאט הריד רעד
 רעשיטייל ַא ,ןענרעל ןעש ןעק סָאװ ,ןַאמרעגנוי ַא ,ןַאמרעגנוי
 ייב טעליב םעד ןענעלּפָא טינ ךיא לָאז סָאװ רַאפ --- ןַאמרעגנוי
 ,רעטרעדנוה ייווצ םהיא ףיוא ןעבעג רָאנ רימ רע זָאל ? םהיא
 ןיב ?ןעמענ טינ ךיא לָאז סָאװ רַאּפ -- ,ןעמענ יאדוא ךיא לעוװ
 ףור ןוא ,רע טסייה םיובנריב ,ןָכׁש ןיימ וצ ןעגנַאגעגניירַא ךיא
 ןעבעג רימ רהיא טעװו רשפא ,םיובנריב ינַאּפ , : םהיא וצ ןָא ךימ
 ףיא, :רע טכַאמ "? טעליב ןיימ ףיוא ךעלברעק טרעדנוה ייווצ
 ,"טעליב רעיא ףיוא ךעלברעק טרעדנוה ייווצ ןעבעג ְךייֵא לעוו
 טנַאז "4 טנעצָארּפ ןענעכער רימ רהיא םעוו לעיפיוו , :ךיא גָאז
 :ךיא גָאז "1 טנעצָארּפ ןענעכער ְךייַא ךיא לָאז לעיפיוו, :רע
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 טנעכער ? טנעצָארּפ ןענעכער רימ טלָאז רהיא ?עיפיוו ,סייוו ךיא,
 ןענעכער ךייא ?עװו ךיא, :רע טכַאמ ."טנעצָארּפ עוָאקנַאב רימ

 טכיילנענסיוא ךיז ןענָאה רימ ,רוצקב .,,"טנעצָארּפ עווָאקנַאב

 טעליב םעד ןעבעגעגקעװַא םהיא בָאה ףךיא ןוא טנעצָארּפ ן'טימ
 .ךעלברעק טרעדנוה ייווצ יד ןעמונעג בָאה ןוא םישדח ףניפ ףיוא

 ,?יסויבקעי ,הטוש וד ,עשז העג ?ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא
 ַאזַא םהיא ייב טסָאה וד זַא ,לעטעצ ַא םהיא ייב סיורַא-םענ ןוא/

 ! רעמונ ַאזַא ןוא ַאזַא טימ עירעס ַאזַא ןוא ַאזַא ןופ טעליב ַאזַא ןוא
 ייב ,הברדַא ,טמענ ןוא ,סָאד טסייה םיובנריב ,רע טהעג .ןיינ
 ףיוא ןעהילטנא םהיא ייב בָאה ךיא זַא ,?עטעצ ַא סיורַא רימ

 ,טעליב ַאזַא ןוא ַאזַא טָא ףיוא ןעברַאק טרעדנוה ייווצ םישדח ףניפ

 םאב ןוא ;עירעס ַאזַא ןוא ַאזַא טימ ,רעמונ ַאזַא ןוא אזַא טימ
 ,ךעלברעק טרעדנוה ייווצ יד ןמז םוצ ּפֶא טינ םהיא ?הָאצ ךיא

 ַאזַא טימ ןוא רעמונ אזַא ןוא אזַא טימ טעליב ַאזַא ןוא ַאזַא זיא

 תונעט ןייק םהיא וצ בָאה ךיא ןוא ,טעליב ןייז עירעס ַאזַא ןוא

 תעשב רימ ךיא בָאה סָאװ ?ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רחיא ...טינ
 ָאד ךיא בָאה סָאװ :טרעלקעג רימ נָאה ךיא ? טרעלקענ השעמ

 "סיוא לע ךיא ןוא ןמז םוצ ןעמוק טעוו סע ,ףשפנ-חממ ? ארומ

 ךיא ?עװ ,טינ אלא ;טוג יאדוא ךָאד ןיא ,טעליב םעד ןעפיוק

 "רַאו רימ רע טעוװ ,טמסוק םהיא סָאװ ,אקסע יד ןעלהָאצַאב םהיא

 סָאד טרחַא סָאװ ?ןעטראו טינ ריפ רע לָאז סָאװ רַאפ -- ןעט
 ? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ! אקסע יבא ,םהיא

 אמתסמ ךָאד ךיא בָאה ,ןמז םוצ ןעמוקעג זיא'ס .הוח ךכ
 ףניפ יד ןעננַאגעגקעװַא זיא'ס ;טפיוקעגסיוא טשינ טעליב םעד

 ךיז טָאה עקנילָאװַאּפ ױזַא טא ןוא ,םישדח ףניפ ךָאנ טימ םישדח

 "עג ,טנעצָארּפ ;םישדח ףניפ טיפ רהָאי ייווצ ןעניױצעגקעװַא
 ןוא טלהָאצעג לָאמַא ,טסייה סָאד ,םהיא ךיא ?הָאצ ,ךילטנייוו

 -רַאפ טעװ רע 4? ארומ ךיא בָאה סָאװ --- ,טלהָאצענ טינ לָאמַא

 יאמל !טעלינ ןיימ ןעפיוקרַאפ טינ טעו רע ? טעליב ןיימ ןעפיוק

 השעמ תעשב רימ ךיא בָאה ױזַא 4 טעליב ןיימ ןעפיוקרַאפ רע לָאז
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 ...טכַארטעג טינ רָאנ השעמ תעשנ ךיא בָאה רשפא ןוא ,טכַארטעג
 ,ָאטינ זיא ןעטפעשעג ןייק ,טונ טשינ ןיא ?ייוורעד טייצ יד ןוא

 סָאװ ,ךיז טעשטומ עמ ,עגירעביא ץלַא שדוח ןיא ןענעז ןעכָאװ
 ןעמ זיא תורצ ןייק ,ןערהָאי ,רהיא טגָאז יו ,יבַא ? ןוהט ןעמ לָאז
 ...חסּפ-רַאפ ןעגיטנייה זיב ...ענדעשז טינ

 :לעטפעשעג ַא טקישעגוצ טָאנ רימ טָאה חסּפ-רַאפ ןעגיטנייה

 בושח ןערָאװעג זיא'ס ,שזריה ןָאנַאװ עכילטע טלעדנַאהעג בָאה ךיא

 טנעידרַאפ אקוד בָאה ןוא שזריה יד טפיוקרַאפ ךיא בָאה ,שזריה

 בָאה ןוא ,ךעלברעק עכילטע ענעש ,טָאג ןעקנַאד ,שזריה יד ףיוא
 יקסדָארב --- יקפרָארב זַא ,ןעביולג רימ רהיא טגעמ ,חסּפ ַא טַאהעג

 טינ ןיא שטנעמ ַא ,טייקגיניילק ַא !רימ ןעגעקַא טשינרָאג זיא
 ַא סנעגייא ןייז ךָאנ טגָאמרַאפ ןוא ,טינ הטורּפ ַא םענייק גידלוש
 רהיא ,ךיילג רימ וצ זיא רעוו טנייה ,ךיוא ךעלברעק טרעדנוה רַאּפ
 -נָארט ,ליסוי-בקעי ,הטוש וד ,עשז םענ ?ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ
 ! טעליב םעד סיוא-ףיוק ןוא רעטרעדנוה ייווצ יד ןע'מיובנריב ןיירַא
 -נריב ? טייצ ןייק טינ ךיא בָאה סָאװ : בשיימ ךימ ךיא ןיב ,ןייג
 טייצ ךָאנ ?עװ ךיא ;םעליב ן'טימ ןעפיולטנַא טינ טעװ םיוב
 לעו --- טינַא רעדָא ,חסּפ ךָאנ טעליב םעד ןעפיוקסיוא ןעבָאה
 ַא ןעמענסיױורַא ןוא טמוק עס ל?עיפיוו טנעצָארּפ ןעלהָאצנייַא ךיא
 -עג השעמ תעשב רימ ךיא בָאה ױזַא .טעליב ן'פיוא לעטיווק
 .טכארטעג טינ רָאג השעמ תעשב ךיא בָאה רשפא ןוא ,טכַארט
 בָאה ןוא ןעגנַאנעגקעװַא ןיב ןוא ?ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא
 ןייֵא ןיא קעז יד טגעלעגּפָא בָאה ןוא ,קעז טלעדנַאהעג טלעג ן'רַאפ
 םעד ןענַאלשענּפָא טָאה עמ ,סנ ַא ןָאהטעג טָאג טָאה ;רַאבמַא
 זיא חסּפ-ךָאנ ןעגיטנייה ןעוועג זיא'ס -- רַאבמַא ם'נופ סָאלש
 סָאװ טכַאנ יד ,לירּפַא ןעטסגיסיירד םעד טקנוּפ ,ןעוועג סָאד
 עמ ןוא -- טעליב רעד טלעיּפש עכ ןעוו ,יַאמ ןעטשרע ןעגעקַא
 ןהֶא ןעבילבעג רעטייוו ןיב ךיא ןוא ,קעז יד טע'בנג'עגקעוַא טָאה
 ,רעניצרעפ ַא
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 לע ךיא סָאװ וד טסייוו ,בייוו ןיימ וצ ךיא גָאז ,הרוּפצ ---
 .ןייר רעדעיװ ןיוש ןענעז רימ ? סעיינ ַא ןעלהעצרעד ריד

 ? ןייר ןענעז רימ ,יז טנָאז ,טפייה סָאװ --|
 ,וליפא קאז ןייא ,ךיא גָאז ,טינ ןיוש ןעבָאה רימ ---

 ? קעז יד ןעמוקעגניהַא ןענעז אוו ,יז טגָאז ,טסייה סָאװ --

 ןענַארטעגסױרַא טכַאנ עניטנייה ,ךיא גָאז ,ייז טָאה עמ ---
 | ,רַאבמַא ם'נופ

 ,ןערעדליּפ וצ ןוא ןעמערַאיל וצ אמתסמ ןָא ךָאד יז טביוה

 ; רהיא וצ ןָא ךיז ךיא ףור .ענידיא א ןופ זיא רענייטש רעד יו
 ייב ענייא טינ טזיב ,ױזַא טינ יירש ,הרוּפצ ,ַאשדַאש ---

 "רַאפ ןיא'ס זַא ןעטכַאד ריד ךיז זָאל ,ךיא גָאז ,ייהעלע !טָאג

 יו ,?יוה-טעקַאנ סױרַא ןענעז וימ ןוא ,בוטש יד ןערָאװעג טנערב
 ? רעסעב ןעוועג טלָאמעד ריד טלָאװ --- ,טַאהעג זנוא טָאה עמַאמ יד

 ףרַאדַאב רעבירעד -- .'ז טגָאז -- !לשמ רעטונג ַא'פ --
 | ל קעז יד ןענע'בנג'קעווַא ןעמ

 טא ?םעד טימ סָאד ,ךיא גָאז ,;?ִֶא ךיז רעהעג סָאוװ ---

 ןעניפעג ךיז ןעלעוו סע ,ךיא גָאז ,טרָאװ ןיימ ןעקנעדעג וד טסעוו
 ...קעז יד

 יד ?ןעמענ ריד וצ ךיז ייז ןעלעוו ,יז טגָאז ,ןענַאװ ןופ ---
 נָא רַאפרעד ,קעז עש'הבנג יד ןעפרַאוװרעטנוא ריד ןעלעוו םיבנג

 סָאװ טשינ רהעמ ,םינּפַא ,ןעבָאה ייז .,,.? ?יסוי-בקעי טסייה וד

 ...1 ןוהט וצ

 ,ןוהט ןָאק טָאג סָאװ --- .ךיא נָאז --- ! ררַאנ ַא טזיב ,ע --

 ...וליפא ןעטכַארטוצ טשינ רָאנ שטנעמ א ןָאק
 יו ,ןעלַאפרַאפ ןעוועג אמתסמ ךָאד ןענעז קעז יד .הוה ךכ

 ןיב ךיא ?קעז רימ סָאװ ?קעז רימ רעוו .ןירַא רעסַאװ ןיא
 -ַאֹּפ טימ ןוהט וצ טאהעג ,רענ'עגושמ א יװ ,ןעניולפענמורַא רָאנ

 -נעזיימ עלַא ןיא טרעטשינעג ,ךעלעקניוו עלַא ןיא טכוזעג ,עיציל
 םעד ,יינש ןעגירחָאיַארַאפ םעד ךוז הענ ? סָאיו ? רעוו רָאנ ,רעכעל
 ןיא ןיא ּפָאק רעד ?ןיינ יצ ,טהצטשרַאפ רהיא ! גָאט ןעגיטכענ
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 ףיוא ,ןעקורט זיא ליומ ןיא ,רעטכינ זיא ץרַאה סָאד ,דרע רעד

 ןיא יױװַא רימ ךיא העטש -- ,רעטסניפ ןוא טסיוו זיא המשנ רעד

 ,םע טסייה קייטּפַא רעד ייב ,עזרענ רעד ףיוא זנוא ייב קרַאמ

 ןעוועג זיא'ס -- ,ּפָאק ןיא הבשחמ א ךרוד רימ טהילפ סע ןוא

 ,שטייטס} :ןעוועג סָאד זיא ףלעווצ רעגייז םורַא ,הירפ רעד ןיא

 טעליב רעד ,יַאמ רעטשרע ,ןידה-םוי ַא טנייה סיּפע ךָאד זיא'ס

 ַא ןוא טָאג ןעסיורג ַא ןעבָאה ריס ? טָאג ףיוא אישק ַא ,טלעיּפש

 טימ ךימ ןעקילגַאב ,רָאנ ?יוו רע ביוא ,ךָאד ןָאק רע ! ןעקרַאטש

 "עג יד ןָא רימ ךיא ןַאמרעד ָאד ןוא ..."! החּפשמ רעצנַאג ןיימ

 ךיא זַא ןוא יַאמ רעטשרע זיא'ס זַא ,ךיא סעגרַאפ ,קעז עטע'בנג

 ןעכוז לָאמ ַא רעדעיוװ ךימ זָאל ןוא ,טלעיּפש סָאװ ,טעליב א בָאה

 --- ,קעז יד ןופ דילס לעקיטש ַא ןענופעג ךיז טָאה סיּפע ,קעז יר

 ףיוא ןיב ,טכַאנ רעצנַאג רעד טימ גָאט ןעצנאג םעד ױזַא ןוא
 ַא ,טמַארערַאטרַאפ ךיא ןיב ןיילַא ,יַאמ ןעטייווצ םעד ,ןעגרָאמ

 סָאד ,סנייא רעגייז ןיוש ,טַאהעג טשינ ?יומ ןיא תעל-תעמ ץנַאג

 םוק ךיא ?ןייג יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,רעטנוא רימ טהעג ץרַאח

 ; בייוו סָאד ריס ףיוא ןָא ךָאנ טלַאפ ,םייהַא

 ןעמענ סיּפע ןוא ןעשַאו ךיז ןעגנַאנעג וד טסלָאװ רעמָאט ---

 ענייד 4 קעז גונעג ןעוועג ןיוש טלָאװ רעמָאט ? ןיירַא ליומ ןיא

 עמ !קעז יד חור רעד טּפַאח !ָא-ָאדיַא-טָא ןיוש רימ ןעגיל קעז

 טימ יװ ױזַא ? קעז יד ןופ ןעבעל סָאד ןעמענ יקַאט ךיז ףרַאדַאב

 !קעז"קעז !קעז טימ קסע ןייַא ריד ַאנ ! קעז יד ןהֶא ױזַא ,קעז יד

 ! קעז-קעז

 --- .רהיא ֹוצ ךיא גָאז --- ? בייוו ןיימ ,סָאװ וד טסייוו ---

 ױזַא ןיוש רימ טקעז עס ? קעז גונעג ןעוועג ןיוש טלָאװ רעמָאט

 יד ףיוא רימ טסצלַאז ןוא ןהעג וצ וד טסמוק ,ּפָאק ןיא טונ ךיוא

 4 ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ..קעז-קעז !קעזיקעז :ןעדנואוו

 ךֶאנ ךיא ןיימ ! ופט .,.,קַאז ַא ךאנ ךייַא ייב ךיז טניפעג רשפא

 ? סָאריּפַאּפ ַא



 םכולע-םולש 80

 .סָאד טסייה קעז יד ייב ?ךיא טלַאה עשז ואוו ,טוג ןוא ץרוק
 -סיוא המשנ יד ? ןןוהט ןעמ לָאז סָאװ קעז יד ןעלַאּפרַאפ ,אלימ
 --- שיט םוצ ךימ ץעז ןוא ךימ שַאו ךיא .טינ ןעמ ןָאק ןעייּפש
 ,ןירַא ליומ ןיא טינ טכירק סע 4 סָאװ ? רעוו

 ןיימ ךיס טגערפ -- ??יסוי-בקעי ,ריד טימ זיא סָאװ --

 -נייה געוו םעד ןעגנַאגעגרעביא ריד זיא רעוו --- .ןעבעל לָאז בייוו
 : ? גָאט ןעניט

 ןוא ךיא גָאז -- !ןיא רימ סָאװ ,טינ ןיילַא סייוו ךיא --

 רעד ףיוא ?לעסיבַא וצ ךימ נעל ןוא ןעסע ןעטימ ןיא קעװַאףרַאװ
 סָאד ןירַא רימ ןעמ טגָארט ױזַא ,רימ גיל ךיא יו ױזַא .עפָאס
 והט ןוא ,?יסוי-בקעי ,הטוש וד ,עשז םענ .טסָאּפ רעד ןופ טָאלב

 טָאה רשפא ,יַאמ רעטייווצ רעד טנייה זיא'ס ,טַאלב ןיא קוק ַא

 ,םרחב ךימ טנערפ ? סָאװ ? רעוו --- ? ןענואוועג סיּפע טעליב ןייד
 "ייוצ רעד טנייה זיא'ס יצ ,יַאמ רעטייווצ רעד טנייה זיא'ס יצ
 -רַאפ רהיא ! ץינעמערק שדוח-שאר רָאג יצ ,ינוי רעטסגיצנַאװצ-ןוא
 וצ ןָאביה ןוא טָאלב סָאד םענ ךיא ןוא ?ןיינ יצ ,טהעטש

 ױזַא רימ גיל ךיא ,רוציקב .ובוט-המ ןופ ,ךילטנייוועג ,ןענעייל

 -ָאטשעג ,ןעגנאהעג -- ןעסָאשעג :ןעסעיינ ײלרעלַא ןעייפ ןוא

 רימ טכירק סע -- ןערוב יד טימ רעדעלגנע יד ,טעליוקעג --- ןעכ

 רימ סָאװ .,סױרַא ןערעדנַא ם'ופ ,ןירַא רעהיוא ןייא ןיא אמתסמ
 טע'בנג'עגקעווַא ןעמ טָאה רימ ייב זַא ,ןערוב רימ רעוו ,רעדנעלננע

 עניימ רַאפ ןערוב עֶלַא טימ רעדנעלגנע עלַא הרּפכ ַא 4? קעז יד

 בָאה רשפא ןוא ,טכַארטענ השעמ תעשב רימ ךיא בָאה ױזַא ! קעז

 סָאד רימ שימ ןוא ,טינרָאנ טכַארטעג טשינ השעמ תעשב ךיא

 ףיוא רערעדנַא רעד ןופ ,רערעדנַא רעד ףיוא טייז ןייֵא ןופ טָאלבו

 ךרוד רימ טהילפ ...! שזַאריט : קוק ַא והט ךיא --- רעטירד רעד
 שטָאח ןעמונעגסיוא טעליב ןיימ טָאה רשפא : הבשחמ ַא םיצולּפ
 ןעוועג אקוד קעז עניימ וצ רימ סָאד ט?ָאװ דניצא ?ךעלברעק ק"ת
 ןופ רעביא-קוק ןוא םענ ךיא ןוא !ןעשנואוועג יװ ,טסַאּפעגוצ
 ;ָאטשינ --- רעדנעזיוט ;ָאטשינ --- רע'ק"ת עלַא ףױרַא ןעטנוא
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 !טינ יאדוא -- רעדנעזיוטנהעצ ,רעדנעזױטטכַא ,רעדנעזיוטפניפ

 -ןואףניפ יד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא זיב ,טיירב ױזַא ,גנַאל ױזַא

 -ןואףניפ יד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא זא ןוא .דנעזיוט גיצעבעיז

 -ענ ףרָאװ ַא ךיז לָאמ ַא טימ סיּפע רימ טָאה ,דנעזיוט גיצעבעיז

 ,2289 עירעס :ּפָאק ןיא ןָאהטענ ץעז ַא ןוא ןעניוא יד ןיא ןָאהט

 ! רעמונ ןיימ זיא'ס זַא ,ןערעווש טגעמעג טלָאװ ךיא !12 רעמונ

 ? סניוועג סיורג ַאזַא ,לזמ-םילש ,רימ וצ טמוק יו ! ךיא סייוו רָאנ

 זיא'ס ! םלוע-לשיונובר --- סרעפיצ יד ןיא ןייֵא טונ ךיז קוק ךיא

 ךיא ;טינ ךיא ןָאק -- ןהעטשפיוא ליוו ךיא ! רעמונ ןיימ טרָאפ
 יירשעג ַא ?יװ ךיא .עפָאס רעד וצ ןערָאװעג ןעסכַאוװענוצ יו ןיב

 טימ סיּפע רימ זיא גנוצ יד ; טינ ךיא ןָאק --- "! הרוּפצ , :ןוהט

 -נָא ךיז בָאה ךיא .ןעמונ םוצ ןערָאװעג ןעסכַאװענוצ יו לָאמ ַא

 -שיט םוצ ןעגנַאנעגוצ ,ןענַאטשעגפיױוא ןיב ,תוחכ עֶלַא טימ ןעמונעג

 א ןיב ךיא יו ,ָאי .ךוב ןיא ךיז ייב ןָאהטענ קוק ַא ,לעטסעק

 | ...119 רעמונ ,2289 עירעס :דיא

 . ןערעטיצ טנעה יד ןוא בייוו ןיימ וצ ךיא גָאז --- ,הרוּפצ ---

 ןעבָאה סע ? טסייוו וד -- .ןעּפָאלק ליומ ןיא ןהייצ יד ןוא רימ

 ...קעז עש'הבנג יד ןענופעג ךיז

 .םענעגושמ א יװ ןָא ךימ יז טקוק

 ? טסדער וד סָאװ טסייוו וד 4? וד טסדער סָאװ --

 זנוא טָאה טָאג --- רהיא וצ ךיא ךַאמ --- ,ריד גָאז ךיא --

 -נוא .,..טנעצָארּפ טימ ןוא םילפכ ?פכב קעז ערעזנוא טרהעקעגמוא

 ,ךיא גָאז ,ןענואוועג ןעבָאה רימ ןוא ןעמונעגסיוא טָאה טעליב רעז

 !טלעג טימ לעטיה עלופ ַא

 ןופ טסכַאל וד יצ ,ליסוי-בקעי ,טסנרע סָאד טסגָאז וד --
 ? רימ

 סָאד גָאז ךיא ?ךַאל ךיא -- ,ךיא גָאז -- ,טסייה סָאװ ---

 ! טלעג ןענואוועג ןעבָאה רימ ,בוט-לזמ טמוק זנוא ,טסנרע ץנַאג

 וצ יז טכַאמס -- ?ןענואוועג רימ ןעבָאה עשז לעיפיוו ---

 ;טדער רענייא יװ ,ןיירַא ןעניוא יד ןיא ךיילנ רימ טקוק ןוא רימ
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 טשינ רימ ןופ ךיז וד טסעװ ,ןעניל א ןייז רָאנ סָאד זָאל ,ונֲא;

 "! ןערַאנ

 הנשה ַא וד טסָאה לעיפיו ,לשמל המודכ ,רעגײטשַא --

 ? ןעניוועג רימ ןעלָאז
 ךעלברעק טרעדנוה עכילטע --- .יז טנָאז --- ? סייוו ךיא --

 ? אמתסמ

 ? דנעזיוט עכילטע --- ךיא גָאז --- טינ סָאװ רַאֿפ ---

 ? ףניפ --- יז טנָאז --- רנעזיוט עכילטע טסייה לעיפיוו ---

 ...? ןעבעיז עלַא יקַאט רשפא יצ ? סכעז יצ

 ןייק ,םינּפַא ,וד טסָאה -- ךיא גָאז -- רהעמ הףיוא ---
 ? טינ הגשה

 .יז טגָאז --- ? דנעזיוטנהעצ ---

 ! רעכעה לעסיב ַא םעג -- ךיא גָאז --- ,לכש בָאה ---
 ? דנעזיוט ןהעצפופ ---
 ! רעכעה ךָאנ --

 ? גיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ? גיצנַאװצ ---
 ! רעכעה ךָאנ --
 ! טינ עשטומ ,גָאז --- יז טגָאז --- ,ליסוי-בקעי ---

 ןוא דנַאה רעד ייב ןָא יז םענ ןוא ףיא גָאז --- ! הרוּפצ ---

 ַא !טלעג טימ רשוע ןייַא ןענואוועג ןעבָאה רימ --- .יז שטעווק

 סע סָאװ ,טלעג ?עיפ ױזַא ! ןענואוועג רימ ןעבָאה ריבג ןעצנַאג

 ! ליפא םולח ןיא טלעטשעגרָאפ טינ לָאמנייק ריד ךיז טָאה

 -בקעי ,ןענואוועג רימ ןעבָאה לעיפיוו ,גָאז ,עשז גָאז ,ונ ---
 ! המשנ רעד ייב טשינ היצ ,ליסוי

 ךס א ,עקעטיוט ַא --- ךיא גָאז --- ןענואוועג ןעבָאה רימ ---
 "רַאק דנעזיוט גיצעבעיז-וא-ףניפ ןופ עמוס ַא ,רצוא ןייַא ,טלעג

 !דנעזיוט גיצעבעיז-וא-ףניפ 4 הרוּפצ ,טסרעה וד ! ןעב
 ףיוא ךיז טּפַאזװ ןוא יז טגָאז -- ! טָאנ ,וד טזיב טביולעג ---

 --- ,רנעה יד ןעכערב ןוא בוטש ן'רעביא ןעפיולמורַא ןָא-טביוה ןוא

 "מורַא ךיז טסָאה וד סָאװ ,רעגייד ןעמָאנ רעד ןייז לָאז טשטנעבעג
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 סנַאד ַא ! טקילגַאב זנוא טסָאה ןוא לָאמ ַא ךיוא זנוא ףיוא טקוקעג

 ,ןעבעגעג גנוטכַא טוג רָאנ וד טסָאה ...! ריד קנַאד ַא ,וינעטָאג ,ריד
 ,וד טזיב טבילעג ?טינ תועט ןייק הלילח טסָאה ,ליסוי-בקעי

 עצנַאג יד !רעיירטעגירעגיצרַאה ,רעטָאפ רענידמערַאברעד ,טָאג

 ,ןעהערפ ךיו ןעלעוו דניירפ עטונ ,ןייז היחמ ךיז טעוװ החּפשמ
 לעיפ ױזַא -- טייקגיניילק ַא !ןערעװ טעקיּפעצ ןעלעוו םיאנוש
 "ןוא:ףניפ ,ליסוי-בקעי ,וד טסגָאז ?עיפיו ! ערה-ןיע ןייק ,טלענ

 ? דנעזיוט גיצעבעיז
 וימ בענג -- .,ךיא גָאז --- !דנעזיוט ניצעבעיז-ןוא-ףניפ ---

 .ןהעג ךיא םָאל ,עטָאּפַאק יד ,הרוּפצ

 ? ןהעג וד טסעוו ןיהואוו ---

 ןע'מיובנריב וצ ?ןהענ ךיא לָאז ןיהואוו טסייה סָאװ --

 "רַאפ םהיא ייב ךָאד טניל טעליב רעד ,ןהענניירא ךיא ףרַאדַאב
 ...טינ םהיא ןופ ךיא בָאה לעטעצ ןייק ןוא ...טצעז

 יז זיא ,רעטרעוו עגיזָאד יד טדערעגסיוא רהיא בָאה ךיא זַא
 ךימ טמענ ןוא ,סָאד טסייה בייוו ןיימ ,ןערילָאק ײלרעלַא ןערָאװעג

 ; רימ וצ ןָא ךיז טפור ןוא טנעה עדייב רַאפ ןָא
 .ךיילג טשינ הענ ,בעיל ריד ןזיא טָאנ יו ,ליסוי-בקעי ---

 ןוא טסהעג וד ןיהואוו ןוא טסוהט וד סָאװ ,רעהירפ ףיז טכַארטַאב
 "ףניפ זיא'ס ,טינ סעגרַאפ .ןעדער םהיא טימ טסלָאז וד ױזַא יו
 ! דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא

 "ףניפ זַא ןוא --- .ךיא נָאז --- ! ענידיא ַא יו טסדער וד ---

 ָ? עלעננוי ַא ,סיּפע ךיא ןיב סָאװ ? סָאװ זיא דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא
 ךיז טכַארטַאב ,ליסוי-בקעי -- יז טגָאז -- ,ךימ גלָאֿפ ---

 טשינ העג ,דניירפ ןעטוג ַא טימ הצע ןייַא ךיז טלַאה ,רעהירפ
 !ןעזָאל טינ ךיד ?עוו ךיא ,ןיהַא ךיילג

 ,ןיֵא ךיז טרַאּפש בייוו ַא זַא ,ךָאד טסייוו רהיא ,טוג ןוא ץרוק
 ,רניירפ ןעטוג א ןעפורעגניירַא ןעבָאה ריס ,סרהיא סיוא יז טרהיפ
 ,השעמ יד טרעהעגסיוא .עטכישעג עצנַאג יד םהיא טלהעצרעד

 -ףניפ םורָאוװ ,סָאד טפייה בייוו ןיימ ,טכערעג זיא יז זַא ,רע טכַאמ
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 טגיל לייורעד ;לעכעלעיּפש ןייק טינ זיא דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא

 ,אטשינ זיא םהיא ףיוא לעטעצ ןייק ןוא ,םענעי ייב טעליב רעד

 טמוק רעמָאט --- השעמ א ףיוא אישק ַא ,ערהד-רצי ַא זיא טלעג

 !דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ זיא'ס ,חבשחמ עטכעלש ַא ןָא םהיא

 --- ןענגָאז ְךייַא ךיא לָאז סָאװ ? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא

 בָאה ךיא זַא ,הרוחש-חרמ ַאזַא ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ךימ ןעבָאה ייז

 ימ ןערעלקרעביא ןוא ןעבָאה ארומ ןעביוהעגנָא ךיוא ןיילַא ןיוש

 היא ,ןעבילבענ ןיא ?ָאד ןעמ טוהט עשז ױזַא יװ ...סָאװ עדוי

 ןערָאװעג זיא טלעג) ךעלברעק טרעדנוה ייווצ ךיז טימ ןעמענ לָאז
 ,דנעזיוט גיצעבעיז-וא-ףניפ טניוועג עמ זַא םורָאװ ,עגר רעד טימ

 ,ןעשטנעמ ַא ךיז טימ ןעמענטימ לָאז ןוא (חוטב ַא ןיוש ןעמ דרעוו

 לָאז ךיא ןוא ,ריחט רעד רעטניח ןהעטש לייוורעד לָאז שטנעמ רעד

 ןייז םהיא ןעלהָאצַאב ,סעומש ַא ןע'מיובנריב ןיימס טימ ןעכַאמ

 -הממ ךָאד ןיא .טעליב םעד ןעפיוקסיוא ןוא טנעצָארּפ טימ בוח

 ; טוג יאדוַא ךָאד זיא ,טעליב םעד ןעבעגּפָא רע טעװ :ךשפנ
 ,טהעטשרַאפ רהיא ...תודע ןייַא ןעבָאה שטָאה ךיא לעװ ,טינ אלא

 --- רימ ךיא טכַארט --- ,טוג גנידסלַא רעבָא זיא סָאד , ? ןיינ יצ

 -ףניפ יד ןענואוועג טָאה טעליב רעד זַא ,טינ ְךָאנ טסייוו רע ביוא

 ךיוא טָאה רע זַא ,רעבָא ןעמ טוהט סָאװ .דנעזיוט גיצעבעיזךוא

 ןענואוועג טָאה רעמונ רעד זַא ,ןעהעזעג ךיוא טָאה ןוא ,טַאלב ַא
 ,טגָאז רע זַא ,ףיא והט סָאװ ןוא .דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ יד

 ךיא בָאה ,סנעטשרע  :לעּפעט ן'טימ ענידיא ענעי יװ ,רעניײטשַא

 רעייַא זיא ,סנעטייווצ ; טעליב רעיא ןעבעגעגּפָא גנַאל ןיוש ךייַא
 ךייַא ייב ךיא בָאה ,סנעטירד ןוא ;רעמונ רעד טינ רָאג רעמונ

 יֵצ ,טהעטשרַאפ רהיא ..."4!ןעמונעג טינ טעליב ןייק לָאמנייק

 טינ ךָאנ טסייוו רע ,ןָאהטעג סנ ַא טָאה טָאג רשפא ןעדייס ? ןיינ

 ? סניוועג ןייק ןופ

 -גיניילק ןייק טשינ ןיא'ס ,?יסוי-בקעי ,עשז קנעדעג ---

 עמ !דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ ףיוא רעטציא טסהעג וד --- טייק

 ןופ רכז ןייק ,ןמיס ןייק םינּפ ן'פיוא ןענעקרעד טשינ ריד ייב לָאז
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 ריד טימ ךיז לָאז עס סָאװ ןוא ! דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ ןייק
 רערעייהט זיא ןעבעל סָאד זַא ,ןעקנעדעג וד טסלָאז ,ןעפערט טשינ

 !דנעזיוט גיצעבעיזךוא-ףניפ לָאמ גיצעבעיז-ןוא-ףניפ ןופ

 טמענ ןוא ןייז טנוזעג לָאז בייוו ןיימ רימ וצ טכַאמ ױזַא

 ןעבעג רהיא לָאז ךיא ,רימ טגָאז ןוא טנעה עדייב רַאפ ןָא ךימ

 ? גיהור ...גיהור ןייז לָאז ךיא זַא ,טרָאװ עגילייה סָאד ,טרָאװ סָאד

 ,רימ ןיא טכָאק ץרַאה סָאד זַא ,ניהור ייז העג ,טהעטשרַאפ רהיא
 :ןייז ?חומ טשינ רימ ןָאק ךיא ןוא ,ןענָאלש ןעקנַאדעג יד ןוא

 קעװַא טסיג ןוא טסמענ ,הטוש ?יסוי-בקעי ,שטייטס ,שטייטס ,
 -דליוו ַא ,ןע'מיובנריב ַא דנעזיוט גיצעבעיז ןוא ףניפ ןופ טעליב ַא

 -נייַא ןייק ,לעטעצ ןייק םענעי ייב סױרַא טשינ טסמענ ןוא ,ןעדמערפ

 טשינ ךיז טניפעג ...? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ! ןעּפ עטקנוטעג

 סָאריּפַאּפ ןייק ךיא ןיימ ! ופט ..,ןעּפ עטקנוטעגנייַא ןייק ךייַא ייב

 ? ןוטיט
 ןע'מיובנריב ייב ?ךיא טלַאה עשז ואוו ? טונ ןוא ץרוק

 -נריב ןיימ ןעוו ,רימ ךיא טכַארט ,ןעוועג טלָאװ ןעש .סָאד טפייה
 טסייוו ןוא טָאלב סָאד טקוקעגכרוד גנַאל טאהעג ןעבָאה לָאז םיוב

 רשפא ןוא ,רימ טימ ךיילג דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ יד ןופ ןיוש

 : םהיא גָאז ןוא םהיא וצ םוק ףיא ןוא ,רימ ןופ רעהירפ ךָאנ
 טעװ סָאװ .רהֶאי טונ, ...'םיובנריב ינַאּפ ,ךייַא ףלעה טָאנ

 רעסָאװ ,, ..."? ינַאּפ ,טעליב ןיימ זיא ואוו , ..."? ןעגָאז סיּפע רהיא

 ךיא סָאװ ,12 רעמונ ,2289 עירעס ,טעליב רעד , ..."? טעליב
 טא ..םת ַא יו ןָא ךימ רע טקוק ..."טצעזרַאפ ְךייַא ייב בָאה
 ןעצרַאה ןיא ןוא ,ּפָאק ןיא ךרוד רימ ןעהילפ תובשחמ עכלעזַא
 ,"עינאחעד , ןייק ָאטשינ .ךימ טקיטש זלַאה ןיא ,גנע רימ דרעוו
 םוק ךיא ? סיוא ךיז טזָאל סָאװ ,ףוס םוצ ! םעהטָא לעציּפ ןייק
 רע ..טפָאלש רע -- ? םיובנריב ןיא ואוו :ןע'מיובנריב וצ

 רתוּפ ןייק ןופ טינ ךָאנ טסייוו רע זַא ,ןמיס ַא ךָאד זיא ? טפָאלש

 וצ ןײרַא םוק ךיא .,.! טָאג וד טזיב טביולעג .םולח ןייק ןופ ןוא
 טפור עלעגייפ ,סנייז בייוו סָאד ךיא ףערט ,ןיירַא בוטש ןיא םהיא
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 ן'זיב ןַאװט ַא ןוא ץטיה א ןוא ףיור 8 זיא'ס .ךעק ןיא ,יז ןעמ
 | , .זלַאה

 רימ וצ טכַאמ -- !ליסוי-בקעי בר ,טסַאג ַא ,אבה ךורב ---
 ךימ טצעזַאב ןוא ,ןײרַא בוטש ןיא ןיירַא ךימ טעב ןוא עלעגייפ
 טהעז עמ סָאװ ,השעמ יד זיא סָאװ ,טגערפ ןוא ,ןָאנעבױא ץנַאג
 ? טיג ךימ

 סייו ךיא ?טינ ךיס טחעז עמ סָאװ רַאפ סייוו ךיא --

 ןעניוא יד ןיא חשעמ תעשב רהיא קוק ןוא ךיא גָאז --- ! טינ ןיילַא

 ?טינ ךָאנ טסייוו יז יצ ,ןיוש טסייוו יז, : רימ טכַארט ןוא ןיירַא
 ..."? ןיוש יז טסייוו רשפא ןוא ...? טינ ךָאנ טסייוו יז זַא ,ךיז טכַאד

 ?ליסוי-בקעי בר ,סיּפע רהיא טכַאמ עשז סָאװ --

 טָאה אמתסמ --- .ךיא גָאז -- ? ןעכַאמ ךיא לָאז סָאװ --
 4 "לעקעּפ , ןיימ ןופ טרעהעג רחיא

 ? "?לעקעּפ , רעסָאװ ןופ ---

 -- ךיא גָאז -- טרעהעגנ טינ ראג טָאה רהיא ,שטייטס ---
 ? טע'בנג'עגקעװַא רימ ייב טָאה עמ סָאװ ,קעז יד טימ השעמ יד

 זיא סָאד -- .יז טכַאמ --- 3 "לעקעּפ , סָאד זיא סָאד טָא --

 .סעיינ ַא סיּפע טניימענ בָאה ךיא ! השעמ עטלַא ןייַא ןיוש ךָאד

 גיצעבעיז-וא-הניפ יד טינ יז טניימ יצ ...? סעיינ ַא סיּפע,

 יד ןיא ךיילג רהיא קוק ןוא רימ ךיא טכַארט ױזַא --- ?? דנעזיוט

 ןענעיילרעביא טשינ ןעניוא יד ןיא רהיא ייב ןָאק ןוא ןייֵרַא ןעגיוא
 ! ליפא טינ לעציּפ ןייק ,טינרָאג עלָאג ,טינרָאג

 -בקעי בר ,ייט ל?עזעלג ַא ןעקנירט רהיא טעוו רשפא ---
 ןַאמ ןיימ זיב רַאװָאװַאס םעד ןעזָאלבעצ ןעסייה ךיא לעװ ,ליסוי

 | .ןהעטשפיוא טעוו

 ךיא ךַאמ -- 4 טינ סָאװ רַאֿפ ;יתיתכהמ ? ייט לעזעלג ַא --

 זיא "עינַאחעד , ןייק ,רעטנוא רימ טהענ ץרַאה סָאד ןוא רחיא וצ
 ,סייה בוטש ןיא ,ןעקורט זיא ?יומ ןיא ,םעהטָא לעציּפ ןייק ,ָאטשינ

 -- רימ וצ טדער ,סָאד טסייה עלעגייפ ,יז ןוא ,טניר סייווש רעד

 ,םענייאניא ךייַא טימ ערעשטעוו עזייב ַא ןעפיוו ױזַא ךיא םָאל
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 ,ןעטרָאד ראג רימ זיא ּפָאק רעד זַא ! טדער יז סָאװ סייוו יא יו
 טעּפָארח ןוא טפָאלש ןוא טניל םיובנריב ואוו ,ריקלא םענעי ןיא

 ?ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,קַאמשענ ױזַא
 ,רימ וצ יז טכַאמ -- ?טינ רהיא טקנירט סָאװ רַאֿפ ---

 .סָאד טסייה עלענייפ

 הערד ןוא הערד ןוא ךיא גָאז -- ?ךיא וחט ןעד סָאװ ---|
 .ןָאלג ןיא עלעפעל ן'טימ

 העש ַא ןיוש -- יז טנָאז --- עלעפעל ן'טימ טהערד רהיא ---
 .טשינ רהיא טקנירט ןעקנירט ןוא ,רדסכ

 . ,עטלַאק ןייק טשינ קנירט ךיא -- ךיא נָאז -- ,קנַאד ַא --

 ייט יד זַא ,ךיא נָאז ,בעיל בָאה ךיא ; ייט עסייה ןייק ךיא ןיימ

 סָאד ,טלַאק טוג ךיא ןיימ ,סייה טוג דרעוו ןוא ּפָא ךיז טהעטש

 - ...טלהיקענּפַא .ךיא ןיימ ,טציהענּפָא טוג דרעוו יז ,טסייה

 -- !ליסוי-בקעי בר ,ןעגָארטעצ רהעז רימ רהיא טנעז סיּפע ---

 טסייוו רהיא זַא ,ןענָארטעצ ױזַא טנעז רהיא --- .רימ וצ יִז טכַאמ

 ױזַא ןייז ןעמ ףרַאדַאב עשז ןיוש .טדער רחיא סָאװ טשינ רָאג

 ,ןעפםלעה טעװ טָאג ?קעו יד קעװַא טע'בנג עמ זַא ,ןעגָארטעצ

 ,טנָאז עמ ,טרעהעג בָאה ךיא . .ןעניפעג ךָאנ ךיז ןעלעוו קעז יד

 רע ,ןיוש ךיז טרהיר ןַאמ ןיימ ,ַאש ...דילס ַא ןַאהרַאפ זיא'ס

 !רע טהעגנ טָא .ףיוא ןיוש טהעטש

 טימ רענעפָאלשרַאֿפ ַא ןַאמ-הרבח ןיימ ןזיא ןעמוקעגסױרַא

 ןוא ןעגיוא יד יעבירעג ךיז ,ּפָאק ן'ֿפיוא עלעקלעמראי ןעדייז ַא

 .טייז-ךופצ ןופ רימ ףיוא טקוקעג

 | ?9יסוי-בקעי בר ,דיא ַא טכַאמ סָאװ ---
 רע יצ ? טסייוו רע, :ןעוועג זיא עניימ הנבשחמ עטשרע יד

 2? ָאי רשפא ןוא ?טינ טסייוו רע זַא ,ךיז טכַאד ? טינ טסייוו

 ךָאד טָאה רהיא --- .ךיא גָאז -- ? ןעכַאמ ןעמ לָאז טָאװ ---
 ? קעז יד טימ קילנמוא ןיימ טרעהעג

 סיּפע זנוא טלהעצרעד ;דרָאב ַא ןיוש טָאה השעמ יד --

 ,סטכַאמעגנייַא ליסיבַא ,עלעגייפ ,ריד ייב טינ ךיז טניפעג ...סעיינ
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 םיובנריב טכַאמ --- .ףָאלש ם'נופ ?יומ ןיא ענדוקסַאּפ רימ זיא'ס

 .ךיז טמירקרַאפ ןוא
 ,ןמיס ַא זיא ,טטכַאמעגנייַא םהיא ךיז טליוו סע דלַאב יװ ,ונ,

 ןוא רימ ךיא רעלק ױזַא -- ..."טינ טשינ רָאג ךָאנ טסייוו רע זַא

 ,סָאװ ןופ טסייו חור רעד סעומש ַא םהיא טימ דניברַאפ ךיא

 ךיוב ןיא גינעווניא .טרָאװ ַא וצ טרָאװ א טינ ךיז טבעלק סע

 ךיז טקע סע ןַא ,להיפ ךיא ,ךימ טקיטש זלַאה ןיא ,ךימ טלעזנעג

 ןעיירש וצ ןָא ךיא ביוה טָא ,םוא ךיא לַאפ טָא ,תויח סָאד רימ
 ףניפ ,העדניק עשידיא ,ד?אווג, :לוק ַא ףיוא
 יצ ,טהעטשרַאפ רהיא '! ד גע ז יו ט גיצעבעיז ןוא
 ַא ףיוא ףױרַא ןיב ךיא ,טַאהעג תונמחר טָאה טָאג זיב ...? ןיינ

 | .טנעצָארּפ חכמ סעומש
 ,טנעצָארּפ לעסיבַא ןעבעג ,םיובנריב ינַאּפ ,ךייַא ןָאק ךיא --

 ,טנעצָארּפ סָאד ןעלהָאצַאב ְךייֵא ןָאק ךיא ,טסייה סָאד ,ךיא גאז

 .טעליב ן'פיוא טמוק ךייַא סָאװ

 ןוא רע טכַאמ --- !דובכ ןעטסערג ן'טימ ,יתיתכהמ ;ךֶא --

 .סטכַאמעגנייַא עלעפעל א טכוזרַאפ

 טסייה טגנעצָארּפ ,ךיא גָאז ,ןעמוק ךייא טעוװ עשז לעיפיוו --

 ? סָאד
 טליוו רהיא יצ ,ןובשח ַא ,רע טכַאמ ,ןעסיוו טליוו רהיא ---

 ? טלעג ןעלהָאצ יקַאט
 "הָאצ ,סָאד טסייה ,יקַאט ןיימ ךיא --- ,ךיא גָאז --- ,ןייג ---

 .שממ טלעג ןעל

 ...ךוב סָאד רעהַא רָאנ בעג ,ונַא ! עלענייפ ---
 גידעבעל טדיוט ןופ ךיא ןיב ,רעטרעוו עגיזָאד יד טרעהרעד

 ..."! ןעגָאז וצ סָאװ ןופ טינ ךַאבענ טסייוו רע, : ןערָאװעג

 : םהיא וצ ןָא ךיז ףיא ףור ,טנעצָארּפ סָאד ט?הָאצַאב

 ייב ,םיובנריב ינַאּפ ,לחומ טייז ,יקַאט עשז טביירשרַאפ ---

 רימ ייב ןעוועג לבקמ טָאה רהיא זַא ,סָאד טסייה ךוב ןיא ךייַא

 ,12 רעמונ ,2289 עירעס טעליב ןיימ רַאפ טנעצָארּפ
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 עירעס טעליב ן'רַאֿפ ,עלעגייפ ,רע טכַאמ ,ביירשרַאֿפ --
 0 ,12 רעמונ ,2289 -

 ןוא רימ ףיא רעלק --- "!ןעסיוו וצ ןָא טשינ םביוה רע,
 ראנג טניול סע זַא ,טעליב ן'חכמ סעומש ַא םהיא טימ דניברַאפ
 ןוא ;טנעצָארּפ םהיא רַאפ ןעלהָאצ ןוא טעליב ַא ןעבָאה וצ טינ
 ...? רעטייוו ףיוא טעליב ן'טימ ןייז טעוװ סָאװ

 טכַאמ -- ? סָאד רהיא טגָאז ,סָאד טסייה ,סָאװ ןעגעקַא ---
 -ןופצ ןופ לענייא ןייא טימ רימ ףיוא קוק ַא טוהט ןוא רימ וצ רע
 .טייז

 ; ןעצרַאה ןיא ןעסירעגּפָא רימ ךיז טָאה קוק ןעגיזָאד ם'נופ
 ? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,קוק רעד ןעלעפעג טשינ רימ זיא'ס
 : ןָאהטעג גָאז ַא בָאה ןוא טּפַאחרַאפ דלַאב ךימ בָאה ךיא רָאנ

 ןעגעקַא סָאד גָאז ךיא ,םיובנריב ינַאּפ ,רהיא טהעטשרַאּפ ---
 -עלכ ,טלָאװ רהיא .טעליב ן'פיוא תואצוח טלַאפ עס סָאװ ,םעד
 -ניוו טנעצָארּפ ַא טימ רעטייוו ףיוא רימ ייב ןעמענ טגנעמעג ,ןעב
 עטנעהַאנ ןוא עטנַאקַאב עטלַא ,רהיא טגָאז יװ ,טרָאפ ; רעגיצ
 ,םינכש

 טליוו .טינ סָאד רָאנ ,ָאי גנידסלַא -- ,רע טגָאז --- ,ןייג --
 ןוא טלעג ןיימ רימ טלהָאצַאב -- טינַא ,טכער זיא ,ױזַא רהיא
 ,שרעדנַא ץיגרע םהיא ְךייַא טצעזרַאפ

 ,רימ טּפָאלק ץרַאה סָאד ןוא ךיא גָאז --- ? טנייה יקַאט ---
 !קאט-קיט-קיט !קאט-קיט-קיט :רעמַאה ַא יו

 ,רע טכַאמ --- !דלַאב וליפא ---
 ןוא םענ ןוא ךיא גָאז -- !טלעג רעייֵא ְּךייֵא עשז טָאנ --

 -- ץרַאה סָאד ןוא ,רעטרעדנוה ייווצ ענייז רעדינַא םהיא געל
 ! סױרַא סָאד טגנירּפש טָא-טָא

 טניוב ןייֵלַא ןוא ןעלעגייפ וצ רע טכַאמ -- !טלעג םענ --
 -ןיֵא עלעפעל ַא טימ טסייברַאפ ןוא ייט זָאלג רעד וצ ןָא ךיז רע
 ףָאנ ןוא ,עלעפעל ַא ךָאנ רע טמענ עלעפעל ן'כָאנ .סטכַאמעג
 טלָאװ ךיא = .עלעמעל ַא ךָאנ ןוא עלעפעל ַא ךָאנ --- עלעפעל םענעי
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 רָאנ רע טסע ףוס םוצ ןוא ,םעליב ַא ןעהעז ןעבעלרעד ןעלעוו ןיוש
 ןוא טולב עגר עדעי ,טונימ עדעי טסָאק ךימ !סטכַאמעגנייַא

 בעיל טָאה רענעי :ןייז טינ ריזח ןייק רעבָא ןָאק עמ !טנוזעג

 םענעי ןעביירט .ןעמוקַאב ?הָאו םהיא זָאל -- סטכַאמעגנייַא
 עטקַאהעג ןיא ןעציז ןעמ זומ ,טשינ ךיוא טסַאּפ ןעקַאנ-ןואדזלַאה
 "נייא ן'טימ קע ןייֵא ןעכַאמ טעוװ רע זיב ןעטרַאװ ןוא ןעדנואוו

 ייב טינ דיז טניפעג .,..2 ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא  .סטכַאמעג

 סָאריּפַאּפ ַא ךיא ןיימ !ופט ...סטכַאמעגנייֵא לעסיבַא ךייַא
 יי ? ןוטיט

 טסע ןאמ"הרכח ןיימ ?ךיא טלַאה עשז ואוו ,טוג ןוא ץרוק
 יר טשיװענּפָא ןוא סטכַאמעגנייֵא םעד ןעסעגענּפָא .סטכַאמעגנייַא
 ; רימ וצ ןָא ךיז רע טפור ,ןעּפיל

 ןעמונענּפא ְךייֵא ייב ךיא בָאה טלעג ,?יסוי-בקעי בר --
 ,ךייַא ךיא ףרַאדַאב דניצַא ,טלהָאצַאב רימ רהיא טָאה טנעצָארּפ
 ?טעליב רעיא ןעבעג ,סָאד טפייה

 ניטולבטלַאק טשרמולכ ךיא ךַאמ -- ! סָאד טָאה םינּפ ַא --
 ,דיירפ רַאפ תושלח רעיש לַאפ ןוא

 טנייה ךייא ןָאק ךיא --- רע טכַאמ --- רעבָא ןורסח רעד ---
 .ןעבעג טשינ טעליב םעד

 ךיא בָאה ,רעטרעוו עגיזָאד יד טדערעגסיוא רימ טָאה רע יו
 גינעווניא ןָאהטעג סיר ַא סיּפע רימ ךיז טָאה סע זַא ,טלהיפרעד
 ןעטעבעיז ם'נופ ןעלַאפענּפָארַא לָאמ ַא טימ ןיִב ךיא ; ןעצרַאה ןיא

 ןעטלַאהעג ךימ בָאה ךיא ױזַא וו .דרע רעד ףיוא ךיילג לעמיה

 | | -  .טיג ךיא העטשרַאפ --- סיפ יד ףיוא
 טנַאק סָאװ ראפ ,םיובנריב ינַאֿפ ,השעמ יד זיא סָאװ --

 | ? טעליב ןיימ ןעבענ טינ רימ רהיא
 טשינ םהיא בָאה ךיא סָאװ --- רע טגָאז -- ,רַאפרעד ---

 | .ךיז ייב
 טשינ םהיא טָאה רהיא -- ךיא גָאז -- טסייה סָאװ ---

 | | ? ךיז ייב
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 גנונעבער ןייס ףיוא -- רע טנָאז -- רימ ייב טניל רע ---

 .קנַאב ןיא

 עלעסיבַא ןערָאװעג ריס זיא ,םירובד עניזָאד יד טרעהרעד
 .טכַארטרַאפ ךימ כָאה ךיא ןוא ,המשנ רעד ףיוא רעגנירג

 "רַאֿפ ױזַא -- רימ וצ רע טכַאמ -- ךיז רהיא טָאה סָאװ ---
 ? טכַארט

 ױזַא יו ,טכַארט ןוא העטש ףךיא ,ךיא גָאז ,טשינ רָאנ --
 ? רעסַאװ ן'רעביא ץַאק יד טמוק

 ןיא ןעגרָאמ רהָאפ ךיא -- :רע טכַאמ -- טושּפ ץנַאג ---
 .טעליב םעד ףךייא ךיא גנערב ,ןיירַא טדָאטש

 ןוא ףיוא ךימ ביוה ןוא ךיא גָאז -- ! ט'לעוּפ'עג ףךיוא ---
 ןוא ריהט רעד וצ טשרמולכ ןהעג ךימ זָאל ןוא ,ּפָא ךיז ןעגעזעג

 .קירוצ דלַאב םוא ךימ רהעק

 קיטש א רַאפ סָאװ ,םיוכנריב ינַאּפ ,רעסעב ךייֵא טלעפעג ---
 טנעצָארּפ ,ןעבעגעגּפָא ךייַא ךיא בָאה טלעג סָאד ? ןיב ךיא רחוס
 שטָאח רימ עשז טינ --- ,ךייַא ייב טגיל טעליב רעד ,טלהָאצעגּפָא
 !טעליב ן'םיוא לעטיווק ַא

 -- .רע טכַאמ -- ?לעטיווק ַא ךייַא טצונ סָאװ ףיוא ---
 ךעלברעק טרעדנוה ייווצ ףיוא חוטב ןייק טשינ ךייַא ייב ןיב ךיא
 ? לעטיווק ַא ןהָא

 ןוא ךיא גָאז -- 4 טכערעג ךיוא רהיא טנעז רשפא ןוא ---
 לָאמ ַא רעדעיו םוא ךימ רהעק ןוא ריהט רעד וצ ןהעג ךימ זָאל
 .קירוצ

 ,טשינ סיּפע טסַאּפ סע --- םהיא וצ ךיא גָאז --- ,ןיינ ---
 -ַאב ,טעליב ַא םענעי ייב טָאה עמ זַא ; רחוס השעמ טינ זיא'ס
 טיג ,םיובנריב ינַאּפ ,ףימ טגלָאפ ...לעטיווק ַא ןעבָאה ןעמ ףרַאד
 ןייק ןעבעג טינ ךימ רהיא טלָאז סָאװ רַאפ .לעטיווק ַא רימ
 ? לעטיווק
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 ךיז וצ קעװַא-טהעגנ ,םיובנריב ןיימ ףיוא ךיז טביוה םיצולפ

 ןעלעגייפ ףור ַא טוהט ןוא גנַאהרָאפ ן'רעטניה ןיירַא ריקָלַא ןיא
 | .ךיז וצ

 ףיוא סייוו ךיא -- .םהיא וצ ןָא ךיז ךיא ףור --- !ינַאּפ ---
 ,ןעסייה רהיא טליו רהיא .ןעלענייפ ךיז וצ טפור רהיא סָאװ
 רעד טנייה זיא'ס ,טַאלב סָאד ןעפיוק טסנעיד יד ןעקיש לָאז יז
 טשינ טעליב רעד טָאה יצ ,ןוהט קוק ַא רהיא טליוו ,יַאמ רעטייווצ
 ? ןייז חירטמ טסיזמוא ךיז רהיא טלָאז יאמל ? טלעג ןייק ןענואוועג
 טעליב ןיימ זַא ,הרושב יד ןעגָאזנָא ןיילַא רעסעב ךייַא לעװ ךיא
 ! טלעג ןעש ןענואוועג ,טָאג ןעקנַאד ,טָאה

 .ןערילָאק יײלרעלַא ןערָאװעג זיא ןױשרַאּפ ןיימ
 ! ןעפלעה טָאג ךייַא זָאל --- ,רע טגָאז -- ? תמאב יקַאט --

 ?ןענואוועג רע טָאה עשז לעיפיוו

 עלַא ףיוא ,ךילשביה --- ךיא נָאז --- ןענואוועג טָאה רע --

 ייב ךיא ליוו יקַאט רַאפרעד ןוא ,ןערָאװעג טגָאזעג רעדניק עשידיא
 ? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,לעטיווק ַא ךייַא

 טָאג ךייֵַא זָאל -- :רע טכַאמ -- ךייא ךָאד גָאז ךיא --
 ,רימ טביולג ,ךייַא ןיגרַאפ ךיא --- םיפלא ש"יר יד וליפא ןעפלעה

 "ואוועג טעליב רעד טָאה לעיפיוו טרָאפ ! ןעצרַאה ןעצנַאנ ן'טימ

 ? ןעגָאוצסיױא ארומ רהיא טָאה סָאװ ? ןענ
 עגנַאל זנוא ןעגיוט סָאװ --- .ךיא גָאז -- ! םיובנריב ינַאּפ ---

 -ףניפ ןענואווענ טָאה טעליב רעד ? דער ענירעביא טימס תוקזחמ

 טנעצָארּפ ,ךייַא ייב טגיל רע ןוא ,ןעברַאק דנעזיוט גיצעבעיזדןוא |
 -- ,ןעבעגענּפָא ְךייַא ךיא בָאה טלעג סָאד ,טלהָאצַאב ךייַא ךיא בָאה

 ,טעליב םעד טינ טָאה רהיא ,טגָאז רהיא ! טעליב ןיימ ּפִא רימ טיג
 זָאל קע ןייַא ןוא ,לעטיווק א סױרַא רימ טיג ?קנַאב ןיא טגיל רע
 | ! ןעבָאה סָאד

 לָאמ א טימ ךיז ןעבָאה ןױשרַאּפ ןיימ ייב --- ְךייֵא גיוט סָאװ
 -עגנָא ןערָאװעג םהיא זיא םינּפ סָאד ןוא ןעניוא יד טרהעקעגרעביא

 טשינ םהיא טימ ןיא'ס ןזַא ,ןעהעזעגסיױורַא בָאה ךיא .,ןעדנוצ
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 ייב ןָא םהיא םענ ןוא טייז א ףיוא ּפִא םהיא ךיא ףור ,ךיליירפ
 | : םהיא וצ גָאז ןוא טנעה יד

 ,ךיז ףיוא ןוא רימ ףיוא תונמחר טָאה !דניירפ רעבעיל --
 ףךימ טעשטומ ,ןעמוקכרוד ןעלעוו רימ .רהיא טליוװ סָאװ טנָאז
 ןוא ,רהיא טליוו ל?עיפיוו טנָאז .סיפ יד ףיוא םיוק העטש ךיא ,טינ
 ךיא ,שירַאנ ןיא'ס .טעליב ן'םיוא לעטיווק ַא סױרַא רימ טיג

 ףניפ זיא'ס םורָאװ ,ןהעגקעוַא טינ ןענַאד ןופ לעטיווק ַא ןהֶא לעוװ
 ! ןעבראק דנעזיוט גיצעכעיז-ןוא

 ןעגיוא יד ןוא רע טכַאמ --- ? ןעגָאז ְךייַא ךיא לָאז סָאװ --
 ףיוא ןעזָאלרַאפ ךיז ןעלעוו רימ --- .רעייפ יוװ םהיא ייב ןענערב
 ,ןייז טעװ ױזַא ,ןעגָאז ןעלעוו ןעשטנעמ סָאװ : ןעשטנעמ

 ריִמָאֹל ?ןעשטנעמ -- ךיא גָאז -- זנוא גיוט סָאװ --
 זיא טָאג יו ,םיובנריב ,ךימ טגלָאפ .ןעשטנעמ ןייז ןיילַא רעסעב
 וצ ןעזָאלרעד טשינ ריִמָאְל .רהיא טליוו סָאװ טגָאז ,בעיל ךייַא

 | ! ןעלַאדנַאקס וצ ןוא רעטכעלעג שיטייל ןייק
 ןעלעוו ןעשטנעמ סָאװ -- .רע טגָאז -- ! ןעשטנעמ רָאנ --

 ..ןוהט ךיא ?עוװ ױזַא ,ןעגָאז

 טינ רָאג םהיא טימ לעװ ךיא זַא ,ןעהעזעגסױרַא בָאה ךיא
 ןיימ וצ ןָא ךימ ףור ןוא ריהט יד טנעפעעגפיוא ךיא בָאה ,ןעכַאמ
 וד טסנַאק דניצַא !?עדייז, :סָאד טסייה תודע םעד ,ןױשרַאּפ
 ןיא ןוא סעציילּפ יד ףיוא סיפ יד טּפַאחעג טָאה לעדייז ןיימ "! ןהעג
 -בקעי זַא ,טדָאטש רעצנַאג רעד רעביא טקיױּפעגסױא טָאה ןוא קעװַא
 ןוא ,דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ ןעמונעגסיוא טָאה טעליב ס'ליסוי
  טעליב םעד טיג םיובנריב ןוא ןע'מיובנריב ייב טגיל טעליב רעד זַא
 ןעמ טָאה רהעמ ...7 ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ...} סױרַא טשינ
 עבלַאה ןייק ןעגנַאגעגקעװַא טינ זיא סע :ןעבָאה טפרַאדַאב טשינ
 -ךַאפ סָאג יד ,?ופ ןערָאװעג ןע'מיובנריב ייב בוטש יד זיא ,העש
 ...."טעליב , :ַאהדוה ַא ,לעמוט ַא ,שער ַא ןערָאװעג זיא סע ,טציילפ
 .."דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ , ..."םיובנריב , ..."ליסוי-בקעיג
 ןענופעג ךיז ןעבָאה סע ,עדווירק ןיימ ןעמונעגנָא ךיז ןעבָאה הרבח
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 טגָאזעגוצ ןעבָאה ערעדנַא ,שיט ןיא טּפָאלקעג ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא

 "ץיּפ ףיא בוטש יד ןעגָארטעצ ,רענייב ןעכערב ,שטעּפ ןעבעג

 עמ זַא ,ןעבילבעג זיא'ס זיב .סעװָאטַאק ףיוא טשינ רָאנ ,ךעלציּפ

 טעװ ריבנ רעד ױזַא יו .ריבג ן'פיוא ןעצנַאגניא ךיז טזָאלרַאפ

 להק ץנַאג ,טזָאלעג ךיז ןעבָאה רימ ןוא .ןייז טעוו ױזַא ,ןענע'קסּפ

 .ריבנ םוצ ,סָאד טסייה

 ,רעליטש א שטנעמ ַא זיא ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,ריבג רעזנוא

 טָאה ?כה-ךסנ .רָאג זיב ןַאמ רעכילטנערָא ןייַא ןוא רעשיטייל ַא

 ץנַאג זַא רָאנ !ןע'תוררוב טימ תוישעמ עכלעזַא טנייפ רָאנ רע

 "! טעװעטַאר, ;דלַאװג ַא טימ םהיא וצ ןעלַאפעגניירַא זיא ?הק

 רעדנַא ןייק רע טָאה -- !בוטש יד םהיא ןעמ טגָארטעצ ,טינַא

 יד ךיז ףױא ןעמענרעביא טזומענ טָאה ןוא טָאהעג טינ הרירב

 ךיז ןעזָאלרַאפ רימ זַא ,ןעבירשעצ ךיז ןעבָאה רימ ןוא .הנותח

 ךַאבענ טָאה ןעמָאנ ןייז ףיוא יקַאט ןוא ,םהיא ףיוא ןעצנַאגניא

 ,זַא ,ןעבילבעג זיא'ס ןוא ,טעליב םעד ןעבירשעגרעביא םיובנריב

 ןיא עלַא רימ ןערהָאפ ןעגרָאמרעביא רעדָא ןעגרָאמ ,םשה הצרי םא

 רעד לעיפיוו ןוא ,קנַאב ןופ טעליב םעד ןעמענסיױרַא ןיירַא טדָאטש

 . ךיא לעװ לעיפ ױזַא ,ןע'מיובנריב ןעלהָאצַאב ןעסייה טעוװ ריבג

 ךָאד טניימ רהיא רָאנ ..,4 ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא .,ןעלהָאצַאב

 ָאד טא !עט"עט-עט ?קע ןייֵא סָאד טָאה טימרעד זַא ,אמתסמ

 טהעטשרַאפ ,בָאה ךיא .הנותח עטכער יד ןָא טשרע ךיז טביוה

 ,ןעהעזעג רהיא טָאה ואוו .טעליב ןיימ וצ ףתוש ַא ,ךימ רהיא

 ןיימ זיא רעוװ -- ?טעליב ןעצנַאג ַא ןייֵלַא ןעבָאה לָאז דיא ַא

 ,רעדורב רענעגייא ןייֵא רעניימ יקַאט זיא ףתוש ןיימ ?ףתוש

 טינ ,לעטדעטש ןיילק ַא ןיא רע טציז ןעציז ןוא ,רע טסייח ךינעה

 םעד יקַאט ךיא בָאה ,סָאד טסייה ,םהיא ךרוד ןוא ,זנוא ןופ טייוו

 ,טסייה סָאד ; םיובנריב ןעגיזָאד םעד ייב טצעזרַאפ טעליב ןעגיזָאד

 רעדורב רעד ,וע טָאה ,סָאד טסייה ,רימ ךרוד ,ףיא ןיימ טרהעקראפ

 ...םיובנריב ןעגיזָאד םעד ייב טעליב ןעגיזָאד םעד טצעזרַאפ ,רעניימ
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 ,השעמ עצנַאג ַא זיא ןענירד רָאנ ? ןיינ יצ ,טחהעטשרַאפ רהיא
 .ןהעטשרַאפ טלָאז רהיא ,טַארוקַא ןעלהעצרעד ךייַא זומ ךיא סָאװ

 ,ךינעה רעדורב ןיימ ייב ? יא טלַאה עשז ואוו ,טונ ןוא ץרוק
 זיב ךינעה רעדורב ַא סנענייא ןיימ ךיא בָאה ,אלימ .,טָאד טסייה

 ?ןענָאז ךייַא ךיא לָאז סָאװ -- רהָאי גיצנַאװצ ןוא םרעדנוה
 יו ,רעדורב םענענייא ןייֵא ףיוא ןעדער וצ ךייש םינ ךָאד זיא'ס
 -רָאנ רָאנ ."םינּפ סָאד רימש ןוא ןָאנ יד ץיינש, :רהיא טגָאז

 סָאד ןופ סנייא טינ סיּפע ןעטלַאה רימ ...עקשירקָאּפ ַאטַאח ,טשינ

 טלהַאמ ,בָאה ךיא סָאװ ...4 ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,ערעדנַא

 .ןעמוק ןענעקַא רימ סָאד לָאז -- ןענעווטענייז ןופ ןָאהטעג ,ךייַא

 יד ףיוא טלעטשעג םהיא בָאה ךיא זַא ,ןעמהירַאב ךימ געמ ךיא
 ַא רַאפ טכַאמעג םהיא בָאה ךיא םעדכַאנ ,טָאג רעהירפ ,םיּפ
 -רַאפ רהיא ,ןעלעטשסיוא טינ ךייא רַאפ ךימ ףרַאדַאב ךיא .טייל
 ןיירַא רימ טקיש רע זַא ,רימ ךיז טכַאד ,זיא ...? ןיינ יצ ,טחעטש

 רעדָא ,ןעפיוקרַאפ טעליב םעד לָאז ךיא ,ךימ טעב ןוא טעליב ַא
 -סיױרַא ןוא רעטרעדנוה ייווצ םהיא ףיוא ןענירק ןוא ,ןעצעזרַאפ
 ,יֵא ...? ןיינ יצ ,ןוחט סָאד ךיא געמ --- ,טלעג סָאד םהיא ןעקיש
 ןיא בָאה הענ ? טעליב רעװ ? טעליב סָאװ : םרחב םהיא טגערפ
 טהעג סָאװ --- ,?הָאצ טנעצָארּפ ,םהיא ריכַארטס ,טעליב םעד ןעניז
 רעד ,ןעפלָאהעג טָאה טָאג זַא ןוא ?רעגײטשַא ,ןָא םהיא סָאד
 טנאו ןָא ּפָאק ןעגָאלשעג ךיז טָאה רעוו --- ,ןענואוועג טָאה טעליב
 רעדייא ,ןעמוקַאב גאלש םעד רעיש טָאה רעוװ ? ןע'מיובנריב טימ
 זַא ,ףוסל ןוא ?ךרד לעקיטש ַא ףיֹוא םהיא טימ ףיֹורַא זיא רע
 רעוו, :רעניימ רעדורב רעד ,רע ט'הנעט ,סיּפע וצ ןעמוקעג זיא'ס
 רהיא ..."? טעליב ןיימ ראפ ןע'שלח טסלָאז וד ,ןעטעבעג ךיד טָאה
 א ןופ חנעט ןימ ַאזַא ,רעגײטשַא ,ְךייֵא טלעפעג 4 םירובד טרעה
 ןעסָארדרַאפ טונ ,ףילטנייוועג ,ךימ סָאד ךָאד טָאה ...9 גנוי ןעבָארג
 רעבָארג ַאזַא ָאי טזיב וד זַא ,ע, : ןעצרַאה ם'ייב ןעטָארברַאפ ןוא
 "? רענייד זיא טעליב רעד זַא ,ןעבירשעג סָאד טהעטש ואוו ,שפנ
 -- יא רע סנעמעוו , "? סָאד זיא טעליב ,רע טגָאז ,ןעד סנעמעװו,
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 טעליב םעד ןערהָאפ ןעמ ףרַאדַאב התע-תעל ;ךיא גָאז ,רע זיא

 -לעיּפש ןייק טיג זיא'ס םורָאװ ,םידי עדמערפ ןופ ןעועטַארסיױרַא

 דנעזיוט גיצעבגעיו-ןוא-ףניפ ןיא'ס ,ךיא גָאז ,לעכ

 רימ טמוק סָאװ ,ונ ,,,? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ..."!ןע ברַאק

 ןיא ןעּפָאלק ?ןעלַאדנַאקס ןעכַאמ רימ ןעמ ףרַאדַאב ?רַאפרעד

 טלעװ יד זַא ,רהיא טרעה ...? ךעלקנעב ןעכערב ?ןיירַא שיט

 ,ןעכַאמ טינ לעמיירטש ןייק ןעמ ןָאק קע ןעש'ריזח ַא ןופ זַא ,טגָאז
 סָאװ : ןעוועג נשיימ ךימ בָאה ךיא ...תמא ןייַא ,םינּפַא ,יקַאט זיא
 טרעדנוה ? טסיזמוא ךיז ןעקירַאה רעדורב ןיימ טימ .ָאד ךיא ?לעװ

 -עג ן'פיוא אנקמ זנוא ןענעז ןעשטנעמ ןָאילימ גיסיירד ןוא סכעז

 ןיימ :רעדיױב ענעגייא ,ךיז רימ ןעגעירק ףוס םוצ --- סניוו

 םדוק ןעהעז ףרַאדַאב עמ ! תושלח ,עפ -- טעליב ןייד ,טעליב

 ,רימ טכַאד ,זיא סָאד ;טעליב םעד ןע נערהָאווַא ב ?כ

 העג ,ונ ...? יױזַא טינ 4 רהיא טגָאז סָאװ ? ַאה .רעכליב לעסיבַא
 רעדורב ןיימ יקַאט ןיימ ךיא !ןעשטנעמ ןעטסָארּפ ַא טימ הנעט

 םורָאװ ...דער יד רַאפ ןעפָארטש טינ ךימ לָאז טָאג ,ךיא ןיימ ךינעה

 ,טש טעווק םהיא סָאוו ,רעהירפ רימ טנָאז רע ןעוו

 ַא ױזַא טָאלג טשינ זיא סָאד זַא ,רעהירפ רימ טלהעצרעד רע ןעוו
 ַא טי מ ה ש ע מ  ַא ןיא סָאד זַא ,ןעטעליב עלַא יו ,טעליב

 וצ בָאה ךיא סָאװ טסואוועג ךָאד ךיא טלָאװ -- ? ע ד ניי ב

 טשטעווקעגסיוא ךינעה רעדורב ןיימ ךיז טָאה ןעוו טשרע ...! ןוהט

 ןיוש זיא טעליב רעד זַא ,רעטעּפש טעהי-טעה --- ?לעדנייב ן'טימ

 טָאה לעטַאװָאדעילס רעד ןוא ,ןעמָאנ ס'ריבנ ן'פיוא רעבירַא גנַאל

 ןיֵא ,הליחמ ,טגעלעגרעדינַא ,סָאד טסייה ,טעליב ןעגיזָאד ן'פיוא

 ןעכילטיא ןעמונעג ןעמ טָאה זנוא ןוא ,קנַאב ןיא יקַאט טסערַא

 זנוא טָאה ?עטַאװָאדעילס רעד ,טסייה סָאד ,קימס םוצ רעדנוזַאב

 "רעד םהיא ןייז חירטמ ךיז ןעלָאז רימ ,ךיז וצ ןעטעב טקישעג

 ,ךיז טָאה ןענַאװ ןופ, : טעליב ן'טימ השעמ יד טַארוקַא ןעלהעצ

 רַאפ סָאװ ןוא ?טעליב רעניזָאד רעד רימ וצ ןעמונעג ,רע טגָאז

 ,ךיז ּרעהעג סָאװ ןוא ? םיובנריב ָאד זיא ,רע טגָאז ,ןתוחמ ַא
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 "רַאֿפ רהיא ! הנותח עצנַאנ ַא -- "? ריבג רעד רעהַא ןֶא ,רע טגָאז

 -ַאדעילס רעד רעהַא ןָא ךיז רעהעג סָאװ ,יִא ...? ןיינ יצ ,טהעטש

 -- 4 תוישעמ עֶלַא עגיזָאד יד ןעסיוו רע ףרַאד סָאװ וצ ??עטַאװ

 -גייב ן'טימ השעמ עטכער יד יקַאט ךָאד זיא סָאד טָא ,וד טפרעה

 םינ ,רעהַא טינ סָאװ ,רהיא טרעה ,לעדנייב ןימ ַא זיא סָאד !לעד

 טליוו רהיא ...! ןעגרעוורעד ךיז ןעמ ןָאק לעדנייב ַאזַא טימ ,ןיהַא

 סָאד ?לעדנייב עניזָאד סָאד ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ ,ןעסיוו

 .חלג ַא ,ךַאנָאמ ַא סיּפע ןופ ןעמונעג ךיז טָאה לעדנייב עגיזָאד

 ןַאהרַאפ חלנ ַא ,ךַאנָאמ ַא סיּפע ...? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא

 רעד םהיא טימ טלעדנַאה ,טציז ךינעה רעדורב ןיימ וואו ,ןעטרָאד

 טהייל ,ןערהָאי המכו המכ ןופ ןיוש טרָאװ ן'פיוא רעניימ רעדורב

 ןעשיווצ ןעבעל ייז ןוא ,הרוחס םהיא טפיוקרַאפ ןוא טלעג םהיא ייב

 1 ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא דניירפ עטוג עטסעב יד יװ ,ךיז

 רעד טלהעצרעד ױזַא --- ,השעמ ַא ךיז טפערט ,םויה יהיו

 יחַא רעד --- ,תונמאנ עגילייה ענייז ףיוא םהיא ביולג העג ןוא ,חלנ

 ,לערעטָאפ, : םהיא וצ טגָאז ןוא ןהעג וצ םהיא וצ טמוק רעניימ

 זיא'ס ,רעטרעדנוה רֶאֹּפ ַא דסח-תולימג ַא ןעבָאה ףרַאדַאב ךיא

 : רמוכ רעד םהיא וצ טכַאמ ..."! דירי רימ ייב

 ? טינ טלעג ןייק בָאה ךיא זַא ,ןעמענ ריד ךיא לָאז ואוו ---

 יחִא רעד םהיא וצ טגָאז -- !טינ ץורית םוש ןייק זיא'ס ---

 ןיא יװ ןעברַאק טרעדנוה ייווצ ןעבָאה ףרַאדַאב ךיא --- .רעניימ

 ! ןירַא ןעבעל

 -- .רמוכ רעד םהיא וצ טגָאז -- ! טזיב וד דיא רענדָאמ ַא ---

 ביוא ,טעליב ַא .טינ ךיא בָאה טלעג ןייק זַא ,ריד ךָאד גָאז ךיא

 ריד גירק העג וד ןוא ,ןעהייל ריד ךיא ןָאק ,ענשערניוו ַא ,טסיוו וד

 : ...טלעג םהיא ףיֹוא

 יַאד רעד יקַאס זיא סָאד טָא ? ןיינ יִצ ,טהעטשרַאפ רהיא

 "ןוא"ףניפ יד ,סָאד טסייה ,ןענואוועג טָאה סָאװ ,טעליב רעגיז|

 העג ןוא ,סָאד טסייה ,חלג רעד טגָאז ױזַא ,דנעזיוט גיצעבעיז

 טעליב רעד זַא ,דניצַא .תונמאנ עגילייה ענייז ףיוא םהיא ביופנ
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 וצ ןעפיול וצ חלנ רעד אמתסמ ךָאד טמוק --- ,ןענואוועג טָאה
 ,טָאה טעליב רעד :ױזַא ןוא ױזַא םהיא טגָאז ןוא רעדורב ןיימ
 רעד םהיא וצ טכַאמ ...טלעג ףילשביה ןענואווענ ,טָאג ןעקנַאד
 ..יטלעג ןענואוועג טָאה רע ןַא ,טגָאז עמ ,ָאיה :רעניימ יחָא
 טבַאמ "? ןייז טעוו עשז סָאװ ,ונ, :רמֹוכ רעד םהיא וצ טכַאמ
 ,רוציקב ..."?ןייז 5 ָאז סָאװ, :רעניימ יחַא רעד םהיא וצ
 ,סָאד םהיא טגָאז רע -- טייז ַא ןַא ךעלטרעוו אלימ ,רעהַאדןיהַא
 רע טרעפטנע ,ךורדּפ םהיא טנערפ רע ;סנעי םהיא טרעפטנע רע
 "ךַאמ רהיא ,רעיּפַאּפ ףיוא ,סייוו ףיוא ץראווש ןייק ; םעדיוב םהיא
 טָאה יחִא ןיימ ,אלימ .טינ עדייב ייז ןעבָאה ,ןיינ יצ םהעטש
 טָאה שפניתמנע ?טָאה סָאװ רמוכ רעד ןוא ,טעליב ַא שטָאח
 ,םהיא ייב טעב רע -- ןעבילבעג זיא'ס ,ךייַא גוט סָאװ ...! רע
 םענ .ףעלברעק דנעזיוט עכילטע שטָאה ,סָאד טסייה חלנ רעד
 סָאד םהיא ּפוטשרַאפ ,רענייא ךינעה וד ,שטנעמ רעבָארג וד ,עשז
 טשינ רענעי ךיז זָאל ןוא ,ךעלברעק דנעזיוט עכילטע טימ ליומ
 טמוק סָאװ רַאפ, :רעניימ יחִא רעד רעבָא ט'הנעט ! ןעּפעשט
 טנָאז ,ןעבָאה ױזַא לָאז ךיא ;רעניימ ךָאד זיא טעליב רעד ? םהיא
 םהיא ייב טפױקענקעװַא םהיא בָאה ךיא יו ,סטוג סָאדלַא ,רע
 ; טָאלג ןעפָאלעגּפָא רשפא טלָאװ .,."! רהָאי יירד ןופ השעמ ַא ןיוש
 סָאד ןוא !טגוזעג ןייז ןעלָאז ףעלעדיא ערעזנוא רעבָא ךָאד זיא
 -ענ רהיא טָאװ רשפא --- ?עטדעטש טוג ַא זיא ןיילַא לעטדעטש

 ,פעטדעטש סָאד ,סָאד טסייה "עדעבַאי-ישיּפ , ? םעד ןופ טרעה
 טנערברַאפ ,םירסומ ,סעקינדעבַאי ןופ טדָאטש ַא ,איה ןכ המשכ
 קעװַא זיא ןעמ ,ךייַא גיוט סָאװ ! גָאט-רעמוז .ַא ןיא ןערעוו יז לָאז
 ןעכַאמ ָאד ןָאק רע זַא ,טרעלקעגפיוא םהיא טָאה עמ ןוא חלג םֹוצ
 ןייק ןעכַאמ טינ לָאז רע ,טרהיפעגפיורַא םהיא טָאה עמ ןוא ,למיג
 םוצ ךיילג ןיירא טדָאטש רעסיורג רעֶד ןיא ןערהָאפ ,תויהש עגנַאל
 ,סָאד טסייה ,ןעדיא זַא ,יױזַא ןוא ױזַא ןעבעגנייַא ןוא רָארוקָארּפ
 טָאה טעליב רעד ןוא ,טעליב ַא טרַאנעגסיוא .םהיא ייב ןעבָאה

 טשינ םהיא טיג עמ ןוא ,דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ ןענואוועג
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 ,ךייַא נױט סָאװ ...? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ...טעליב םעד ּפָא

 ,גנידסלַא ןָאהטעג טָאה ןוא טליופעג טשינ אקוד ךיז טָאה חלנ רעד

 ן'פיוא טָאה עמ ןוא ,ףרַאדַאב עמ יו רהעמ ךָאנ ,ףרַאד עמ סָאװ

 טדניברַאפ עס ןוא ,טסערַא ןייֵא טנעלעגרעדינַא ,הליחמ ,טעליב

 ...סעװָאטַאק ףיוא טשינ רָאג יקַאט ,קסע רעצנַאג א עקנילָאװַאּפ ךיז

 ריד ַאנ !גרַאק זיא רעמָאט ,קַאלש ןימ ַאזַא ריד וד טסָאה טָא

 םהיא טימ וליפא ןיוש טָאה יחִא ןיימ ...! חלג ַא ,לעדנייב ַא רָאנ

 "נהעצפופ רַאפ --- םעדכָאנ ,דנזעיוטנהעצ רַאפ טנידנעעג םעדכָאנ

 םהיא טָאה עמ .ןעגירקעג הטרח חלנ רעד טָאה ,ןעברַאק דנעזיוט

 םינ ןיילַא ןיוש טסייוו רע זַא ,רהיא טהעטשרַאפ ,טהערדעצ יױזַא

 ןץ'טימ השעמ יד ךייַא רהיא טָאה סָאד טָא ...ןעלעוו לָאז רע סָאװ

 .. ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,לעדנייב

 טסייה ,לעדנייב ם'ייב ? ךיא טלַאה עשז ואוו ,טוג ןוא ץרוק

 רהיא טלָאז סָאװ ,לעדנייב טכער ַא טרעשאב זנוא טָאה טָאג .סָאד

 טשינ !ןעײּפשוצסױא טשינ ןוא ןעגנילשוצנייַא טשינ ,ןערעלק

 רעד ףיוא טָאג ַא ןַאהרַאפ רעבָא ךָאד זיא ! ןיהַא טשינ ןוא רעהַא

 טנַאה ןייא טימ סָאװ ,רהיא טגָאז יו ,טָאג רעסיורג ַא ,טלעוו

 "עג ךיז ןעבָאה -- ,רע טלייה רערעדנַא רעד טימ ,רע טפָארטש

 טַאלג ןוא ,דניירפ עטוג ,םינתוחמ ,רעדירב עטוג ,ןעשטנעמ ןענופ

 ,טהערדעג ,טימ רעד ןיא טגעלעגניירַא ךיז טָאה עמ ,ןעשטנעמ

 םוצ רעדורב ןיימ ןופ ,קירוצ ןוא ןיה ,ןעטייז עַלַא ףיוא טכורּפעג

 ןופ ,ןע'מיובנריב וצ רימ ןופ ,רעדורב ןיימ וצ חלג ם'נופ ,חלנ

 ןוא ,רעדורב ןיימ וצ ןעדייב זנוא ןופ ןוא ,רימ וצ ןע'מיובנריב

 ,שינעפיול ַא ,שינעהערד ַא --- חלג םוצ רעדעיװ יירד עֶלַא זנוא ןופ

 עמ ,רוציקב --- ,ײרערַאּפשעג ַא ,יירעדערעג ַא ,יירערהָאפעג ַא

 "סיוא סָאװ .טכיילגעגסיוא דייפ טימ תורצ טימ םיוק זנוא טָאה

 -סיוא יבַא ,טשינ טנערפ -- ? טכיילגענסיוא ױזַא יו ? טכיילגעג

 ,ערעשטעוו ןעמ טכָאק עדווירק ןופ .: רהיא טגָאז יו ! טכיילנעג

 טרהיפעגפיונוצ םהיא טָאה עמ זַא ,טגָאזעג טָאה יחָא ןיימ יו ,רעדָא

 : חלנ ן'טימ
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 ָאט ,קסּפ ענ קַאי -- רע גָאז --- ,עיבָאדָאּפערּפ עשַאו --
 ,..וקולחי עדוב יַאחענ ,ץעקַאסּפ

 עלַא -- .חלג רעד םהיא טגָאז -- !וקולחי עדוב יַאחעגנ --
 ...} קינעשָאמ ,ךינעה ,יט

 וצ טנָאז --- ! עיװָארָאדז עשַאװ ַאז ,?ערעטָאפ ,םייחל ---
 עלַא רימ ןוא ,?עזעלג ַא רעטנוא םהיא טגָארט ןוא יחָא ןיימ םהיא
 -- ךיז טשוקעצ עמ ןוא סיוא-טקנירט עמ ןוא ,ךעלזעלג .ֹוצ ןעמענ
 ןעמ ןָאק יו ? ןעדעירפוצ ןעגָאז ךייש ...ןעדעירפוצ ,ןעש ,ןייפ
 ייב טעמכ טַאהעג טָאה זנוא ןופ רעכילטיא זַא ,ןעדעירפוצ ןייז
 -סיורַא ייז טָאה ןוא דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ יד טנַאה ןיא ךיז
 ?ייזַא יו ,ןעטיוו טליו רהיא !ופּפ -- טניוו ן'פיוא טזָאלענ
 : טינ ןעמ טסעומש רימ ןופ ,אלימ : ןובשח ןעטסָארּפ ַא ְךייַא טָאנ

 !הרּפכ ענייר-ענעש א ,רנעזיוט גיצעבעיזוא-ףניפ טינ ףךיא בָאה
 -ורב ןיימ ,רעגײטשַא ,ןָאהטעג טלָאװ סָאװ ;ְךייַא גערפ ךיא רָאנ

 ,שעּפעד ןייק ןעבעג ןעוועג טינ םהיא לָאז ךיא ןעוו ,ךינעה רעד!

 "יוט גיצעבעיז-וא-ףניפ יד ןעמונענסיוא טָאה טעליב רעזנוא זַא
 "עג ַאזַא טהעזרעד רע זַא ,טרָא ןיימ ףיוא רערעדנַא ןייֵא 4 דנעז

 ןוא ןעּפיל יד ּפֶא טשיו רע ? טוהט רע סָאװ רהיא טסייוו ,סניוו

 -- 4ףינעה ריס רעו ?רעדורב רימ סָאװ .גייווש ַא טכַאמ

 םעד טפיוקרַאֿפ ראג בָאה ךיא זַא ,ןעטכַאד םהיא ךיז זָאל םורָאװ
 ןע'מיובנריב ייב טצעזרַאפ םהיא בָאה ךיא ייהעלע רעדָא !טעליב

 לעטעצ ַא ןוא --- ,טייצ רעד וצ טפיוקעגסיוא טינ םהיא בָאה ןוא

 םהיא ייב טנעלעגנייַא בָאה ךיא זַא ,םיובנריב ךָאד טָאה רימ ןופ

 ףיוק ךיא םאב ןוא ,עירעס ַאזַא ןוא ַאזַא ןופ םעליכ ַאזַא ןוא אזַא

 ַאזַא ןופ טעליב אזַא ןוא ַאזַא ןיא ,טייצ רעד וצ סיוא טינ

 סָאװ רָאנ ..7 ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא -- עירעס ַאזַא ןוא

 ךיא ,הבשחמ רעד ףיוא ןעמוקעג טשינ רָאג רימ זיא'ס זַא ...? ןעד
 ךימ טהעז רהיא יװ ,םורָאװ ! סטכעלש ןופ ןייז ןייר ױזַא לָאז

 רימ ייב טלעיּפש טלעג ירָאטַאק סָאװ ,דיא ַאזַא ךיא ןיב ,ָאטָא

 טלעג ?טלעג ,ךילטנענייא ,ןעד זיא סָאװ ! עילָאר עניילק ַא רָאג
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 "עג זיא ןעמ ,טגָאז בייוו ןיימ יו ,טפלעה טָאנ יבַא ,עטָאלב זיא

 ,טשינרָאג רָאנ ...ףרַאדַאב עמ סָאװ ,גנידסּלַא טָאה עמ ןוא טנוז
 - ןו א- ף גי פ היא טגָאז יװ ,טרָאפ ,סָאד זיא גיסָארדרַאפ
 ..4 ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רחא !דנעזיוט גניצעבעיז

 טָאג יקַאט ךָאד זיא םיובנריב .ןע'מיובנריב טמענ דניצַא

 יד טזָאלעגסױרַא ךַאבענ יקַאט ךָאד טָאה רע ;גידלוש המשנ יד
 ןיא רע טָאלג !טנעה יד ןופ שממ דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ

 טינ ליװ ןוא ,ןַאמרעגנוי רעכילטנערָא-טצעל ַא ,רעכילרהע ןייֵא

 גערפ ַא לָאז עמ ,רָאנ ליו רע ; טעליב ןעדמערפ ַא ןופ ןייז הנהנ

 ןףןענָאז ןעלעוו ןעשטנעמ סָאוו ,ןעשטנעמ ןוהט
 טנָאז יוװ ,ןעוועג ךָאד םלָאװ רעטייוו ? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא
 ךָאד טָאה רע םורָאװ ,?עפעל רשכ ַא טימ ּפָאט רע'רשכ ַא ,רהיא
 םהיא ייב סיוא טשינ ףיוק ךיא םאב זַא ,לעטעצ ַא רימ ןופ יקַאט
 ןוא ַאזַא ןופ טעליב ַאזַא ןוא ַאזַא זיא ,טייצ רעד וצ טעליב םעד

 רעניזָאד רעד טמענ ? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא -- עירעס אזַא

 ונ !דנעזיוט גיצעבעיז-וא-ףניפ יד טקנוּפ טניוועג ןוא טעליב

 רהיא טָאה ...? ןערעוו טצעזעצ לַאנ יד טשינ ןָאק ,ךייַא ךיא גערפ

 ,טלעו רעד ףיוא תושפנ עכילקילנמוא ייווצ ,סָאד טסייה ,ןיוש

 גיצעבעיז-ןוא-ףניפ וצ ןערָאלרַאפ ענעשעק ןופ טעמכ ןעבָאה סָאוו

 9 יזַא טינ ? סָאװ -- ןעברַאק דנעזיוט

 ףינעה רעדורב ןיימס זיא שפנ רעכילקילנמוא רעטירד רעד

 ,ןהָאה רעטעליוקעג ַא ,לזננ ַא יװ םורַא טָאלג טהעג רע .ךַאבענ

 טמענ רע סָאװ ,םהיא ףיוא תונמחר רערעטיב ַא יקַאט זיא'ס ןוא

 ןערָאװעג טנהָאװעג יקַאט ךָאד זיא רע םורָאװ ,טלעג גיצניוו ױזַא
 ,ןעלעיּפש ןעטעליב זַא ,רהָאי ןיא לָאמ ייווצ רשפא ןוא ,רהָאי עלַא
 טהעג !רעגיצניוו טשינ ,דנעזיוט ניצעבעיז-וא-ףניפ סיוא-ןעמענ

 ןעוועבַאר סָאװ ? רימ וצ ייז ןעבָאה סָאװ; : טיירש ןוא םורַא רע
 ,בעג רעדורב םעד ,בעג חלג םעד !טלעג בעג ןעמעלַא ? ךימ ייז

 רהיא "!ןצבק ַא רַאפ ןעכַאמ ךימ ןעליוו ייז --- בעג ןע'מיובנריב

 | ...? ןיינ יצ ,טהעטשראפ
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 ןיֵא יאדוא ךָאד זיא ,סָאד טטייה חלנ רעד ,רעטרעפ רעד
 ףיוא ןעביולג םהיא זומ עמ ןוא ,טרהעווש רע ! חלג רעכילקילנמוא
 ןעדיא סָאװ רַאפ ,טינ טהעטשרַאפ רע זַא ,תונמאנ עגילייה ענייז
 ךיז געמ ,רע טגָאז ,ךינעה אלימ , ? טלעג ןייז טימ ךיז ןעלייט
 רדח ןיא ןהעג יאדוַא םהיא טמוק עס ןוא ,קינעשַאמ ַא ןייז יקַאט
 רעטוג ַא ןוא שטנעמ רעשימייח ַא טראפ רעבָא רע זיא -- ,ןיײרַא
 סָאװ --- ,רע טגָאז ,"?הק, עגירעביא עצנַאג סָאד רעבָא ..,רעדורב
 ,טהעטשראפ רהיא .,,7!? טעליב ןיימ וצ "?הק , זיא םינתוחמ רַאפ
 סָאװ ,ןחעטשרַאפ וצ םהיא בעג ןוא חלנ א טימ דער העג ?ןיינ יצ

 ריב טַאהעג טָאה סָאװ ,רעדורב ַא זיא רעד זַא :ךילטנערָא טסייה |
 ,ןעהערק טשינ וליפא לָאז ןהָאה ןייק זַא ,ױֹױזַא ןעצנַאגניא ןעמענוצ
 ףימ ןופ טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעכילטנערָא-טצעל ַא זיא רעד ןוא
 --- עירעס אזַא ןוא ַאזַא ןופ טעליב ַאזַא ןוא ַאזַא זַא ,קעטעצ ַא
 טסייה םיובנריב ,סיּפע ןעד טניימ רע ? ןייג יצ ,טהעטשרַאפ רהיא
 סח ?'תונעט סיפע ןעד טָאה רע ?טלעג ןעד טנָאמ רע ?סָאד
 ס ַא וו ,ןעשטנעמ ןוהט גערפ ַא לָאז עמ ,רָאנ ליוו רע ! הלילחו
 ףיז טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא !ןעגָאז ןעלעוו ןעשטנעפ
 - שטנעמ רעכילשטגנעמ ט ,ןעשטנעמ ןיא טבעילעגנייַא
 ...3 ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא

 "ףניפ וצ ,סָאד טסייה ,ןענואווענ ןעבָאה ןעשטנעמ רעיפ ,?לכה

 ןעבָאה ןעשטנעמ רעיפ ןוא ,קלח ַא ףיוא דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא

 עכילקילגמוא רעיפ --- דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ וצ ןערָאלרַאפ
 זיא --- ךיז טכיילגעגסיוא ,טשינרָאג רָאנ ...! ןעשטנעמ עטעליוקעג
 עשז סָאװ ...ךַאז עטרעשַאב ַא סע ךָאד זיא אמתסמ ,ןעלַאפרַאפ
 ,סָאד טסייה ,ןעמ ףרַאדַאב דניצַא ? דניצַא ןוהט וצ רעביא-טביילב

 ףרַאדַאב עמ ,טסייה סָאד ,טעליב ן'טימ ןעלייטעצ ךיז ןוא ןעמענ
 יֹּמִא ,טעליב םעד ןעמענסיורַא ,ןירַא קנַאב ןיא רעיפ עלַא ןהעג
 בוטילזמ ןעגָאז ןוא סנייז ןעכילטיא ןעבענּפָא ,סניוועג סָאד ןעמענ
 "ַאוַאּפ ,לעסיבַא טייצ עשז טָאה ? ָאיֵא .שטירהָאמ ןעקנירט ןוא
 ' סיּפע טעליב ן'םיוא דַאד טניל .סנעטשרע .טּפַאחעג טשינ ,עקניל
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 -ַאב לכ םדוק ךָאד ןעמ ףרַאדַאב ,לעטַאװַאדעילס ם'נופ המיתח ַא

 ןעיירפַאב טשינ חלג רעד ליו .טעליב םעד ,סָאד טסייה ,ןעיירפ

 .קלח ןייז טימ ןענערהָאװַאב טשינ םהיא טעוװ עמ זיב טעליב םעד

 ןעמ טנערהָאװַאב עשז ױזַא יװ ...4 ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא
 ,סָאד טסייה ,טעליב סָאד ןעמ ףרַאדַאב ?קלח ןייז טםימ םהיא

 ןיימ ףיוא םהיא ןעגעלרעביא ןוא ןובשח ס'ריבג ם'נופ ןעמענּפָארַא

 טשינ ריבג רעד לי ןעמָאנ ס'חלג ן'פיוא ןוא ס'ךינעה רעדורב

 ,סָאד טסייה רילנ רעד ,ט'הנעט רע רשאב .ןעהעז טשינ ,ןערעה

 : טכערעג אקוד זיא ןוא
 יו ? טעליב ןעדמערפ ַא וצ ןתוחמ ַא רַאפ ךיא ןיב סָאװ ---

 -ןוא-ףניפ ןופ טעליב ןעדמערפ ַא ןעבעגרעביא ןעסייה ךיא ןָאק

 ךיא זַא ,טסערַא ןייֵַא םהיא ףיוא טניל עס סָאװ ,דנעזיוט ניצעבעיז

 ןעװעג רע זיא רעהירפ ?זיא סָאד טעליב ס'נעמעוו טינ סייוו

 ַא רָאג זיא רע זַא ,ךיא רעה טנייה ,ס'ליסוי-בקעי טימ ס'מיובנריב

 -ַאבסױרַא לָאמ עלַא ךיז ןעלעוו רעטעּפש ,ס'חלנ ַא טימ ס'ךינעה
 סָאװ -- םיחלג עיינ טימ סבינעה עיינ ,םיתב-ילעב עיינ ןעזייוו
 רעכילטיא רימ ייב ןענָאמ םעדכָאנ ןעלעוו ייז זַא ,ןוהט ךיא לעו

 ,ןעמענ ךיא לעװ ואוו ?דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ וצ רעדנוזַאב

 ךֶָאד ןיב ךיא ?ןעלהָאצַאב וצ ףיוא טלעג לעיפ ױזַא ,ךעלרעדניק

 | ! יקסדָארב טינ

 קסע ןייַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא

 "קָאד יד יוװ טקנוּפ ךָאד ןענעז ןעטַאקָאװדַא ןוא .ןעטַאקָאװדַא טימ
 טלעג .רױפַאק רערעדנַא רעד טגָאז ,טגָאז רענייא סָאװ : םיריוט
 ןייא .הצע רעדנַא ןייֵא רעכילטיא ,תוצע ןעבעג ןוא עלַא ייז ןעמענ

 םעד ןעבעגרעביא ןעש רהעז נעמ ריבנ רעד זַא ,טגָאז טַאקָאװדַא

 טינ רָאט רע :טגָאז רערעדנַא רעד ןוא ...ליו רע ןעמעוו טעליב
 ןוא רעטירד רעד טמוק ..טעליב םעד ןעבענרעביא ןפוא םושב

 ףיֹוא ןעבָאה רע ןָאק -- טינַא ,ןעבענרעביא זומ רע זַא ,טנָאז
 "דא ןייֵא ךָאנ טמוק ...רעביא טינ טיג רע יאמל ,??עקעּפ, א ךיז
 ןענָאז ּפִא יזַא טטלג ריבג רעד ךיז זָאל :טנָאז ןוא טַאקָאװ



 םכולע-םולש 104

 רענייא ךָאנ טמוק ...ןעשנואוועג יװ ןייז סָאד טעװ ,טעליב ם'נופ
 ,טעליב ם'נופ פא ךיז טנָאז רע םאב !ריכזהלפ סה : טגָאז ןוא
 -םול רעד ןיא ןעננעה טעליב רעד טביילב ,סָאד טסייה ריבג רעד
 טמוק ...! "?עקעּפ , טכער ַא ךיז ףיוא ןעבָאה םעדכָאנ רע ןָאק ,ןעט
 ךיז רע טגנָאז רעמָאט ,הברדא :טגָאז ןוא טַאקָאװדַא ןייֵא ךָאנ
 ַא טמוק ..!/לעקעּפ, ַא ךיז ףיא טש רע רע טָאה ,ּפָא טינ
 ,רע טגָאז ,ריבג רעד :ןיד םעיינ ַא טגָאז ןוא טַאקָאװדַא רעיינ
 יאס"יווזיא ס טעװ רע --- ןעגָאזּפָא טינ ,ןענָאזּפָא אי ךיז געמ
 רָאנ ?ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא .,,.לעקעּפ ַא ךיז ףיוא ןעבָאה
 ,םורָאװ ,"?עקעט, טונג ַא ךיז ףיוא ןיוש טָאה רע זַא ,טכַאד רימ

 רע טרהָאפ ,קעדָאּפס םעד טונימ עלַא םהיא טלוד עמ סָאװ ץוח ַא
 ריבנ רעזנוא ,ןירַא טדָאטש רעסיורנ רעד ןיא ךָאוו עלַא ךַאבעג
 ןוא טלעג טלהָאצ ,ןערעדנַא םוצ טַאקָאװדַא ןייא ןופ ,סָאד טסייה
 יו ,הצע ןייֵא ןעבעג ,ןעבָאה תונמחר םהיא ףיוא לָאז עמ ,טעב

 ַא זיא'ס ? עבמָאב רעניזָאד רעד ןופ ןערעוו רוטּפ לָאז רע ױזַא

 .ןעטייל רַאפ ןויזב א ,הּפרח ַא ןוא ,ךייא ךיא גָאז ,תונמחר ס'טָאג
 סָאװ ,ןעשטנעמ ןעליטש ַא ,ןעכילרהע ןייֵא ,ןעשטנעמ ַא טמענ עמ
 םהיא טגנעה עמ ןוא ,טנַאװ רעד ףיוא געילפ ןייק טינ טעּפעשט

 טלַאה ןוא -- זָאנ רעד ףיוא רעבעל-ןוא-גנול ַא ,עבמָאב אזַא ןָא
 ? ןעוו רַאפ ? סָאװ רַאפ ,רהיא טסייוו רעמָאט ...! דייהרעטנוזעג ךיז

 ןעשטנעמ סָאװ ראפרעד ? עבמָאב ַאזַא םהיא טמוק סָאװ רַאפ
 רהיא ,ןוחט הבוט א ןעדיא ַא טלָאװעג ,טגעלעננײרַא ךיז ןעבָאה
 ...עבמָאב א ךָאנ ךיז ייב טינ רהיא טָאה ...? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ
 ? סָאריּפַאּפ א ךָאנ ךיא ןיימ ! ופט

 טסייה עבמאב רעד ייב ? ךיא טלַאה עשז ואוו ,טוג ןוא ץרוק
 ךָאד רהיא טליוו ...ריבג רעזנוא ןעגנַאהעגנָא טָאה עמ סָאװ ,סָאד
 יד ,טינ רָאנ ?עבמָאב רעד טימ ךיז טרעה סָאװ ,ןעסיוו אמתסמ
 ...ןעטפול רעד ןיא ךָאנ יז טננעה התע-תעל ! עבמָאב ַא זיא עבמאב
 רעסיורג רעד ןיא קירוצ ןוא ןיה ךָאװ עֶלַא ךיז טעקצעה ריבג רעד
 טלעג ןעמענ ןעטאקָאװדַא יד ,ןעטַאקָאװדַא יד וצ ןײרַא טדָאטש
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 רעד ןוא ,ױזַא טא רערעדנַא רעד ,ױזַא רעד --- תוצע ןעבענ ןוא
 ...ךילטנייוועג יו ,ריױּפַאק טקנוּפ רָאנ ,ױזַא טינ ןוא ױזַא טינ רעטירד
 ןיא טָאג ןייא רָאנ טסייוו -- ןייז טעװ ןופרעד פוס רעד סָאװ
 טשינרָאג סָאד ןָאק דנַאטשרַאפ רעכילשטנעמ ןייק םורָאװ ,לעמיה
 טהעגרעד רעמָאט םורָאװ ;סױרַא ןָאק ןופרעד סָאװ ,ןייז גישמ
 ךיז ןָאק סע סָאװ טימ ,טינ ןעמ טסייוו ,טּפשמ ַא וצ הלילח סָאד

 ןעיינ טגיל רעוו ?ייוורעד ? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ..,ןעגידנע
 סָאװ -- ,טרָאטש יד זַא ! ?יסויבקעי ? המדא רעד ןיא ןעלייא

 ! ןוהט וצ רימ טימ טָאה טלעוו עצנַאג יד -- ? טדָאטש יד ךיא גָאז

 "ףניפ יד ןעהענ ןָא, :רענניפ יד טימ רימ ףיוא טייט רעכילטיא
 ןיא ;ןעסירעגּפָא ןעמ זיא טפעשעג ןופ ,,."! דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא
 בייוו ןיימ ; רעהירפ יו רעגרע ךָאנ ,לערעיירד ַא ָאטינ זיא ענעשעק

 עיינ יד , יז טפור עמ --- ןיירַא קרַאמ ןיא ןעמוקוצסיורַא ךיז טמעש
 "עג דבכמ להוש ןיא תבש ןעטשרע םעד ןעמ טָאה ךימ ..."תידיגנ

 ןליפא ןיוש טָאה עמ .ןפוא רעדנַא ןייַא ףיוא רָאנ "ישש , טימ ןעוו

 ךיא לעיפיוו ,דנעזיוט ניצעבעיז-ןוא-ףניפ יד ןופ ןובשח ַא טכַאמעג
 "עצ ? ָאז ךיא לעיפיו ,טדָאטש רעד ףיוא ןעבעג ףרַאדאב

 -עביא ן'טימ ןוהט לעװ ךיא ס ָאוו ןוא ,םיבורק עמערָא ןעלייט
 -לעב ַא ןערעו אמתסמ לעװ ךיא זַא ,טגָאזעג טָאה רעד .ןעגיר

 ןעלדנַאה ךיא לעװ רעכיג זַא ,ןעננורדעג טָאה ר עד ןוא ;האולה

 רעד ןוא ;טלעדנַאהעג לא מ ַא בָאה ךיא יװ ױזַא ,טיורב טימ
 טימ :רָאטנַאק ַא רימ רַאפ זיא עטסעב סָאד זַא ,ןעזיוועגסיוא טָאה
 זנוא ייב ןעטפעשענ עטסעב יד ךיא ךַאמ ,ייז ןענָאז ,רָאטנַאק ַא
 ןעד טגָאמרַאפ זנוא ייב רָאטנַאק רעסָאו םורָאװ ,טדָאטש ןיא
 עמ ?דנעזיוט ניצעבעיז-וא-ףניפ ןופ לָאטיּפַאק ַא לָאמ 8 טימ

 !טסייה םינמוזומ סָאװ יקַאט ,ןעמ טניימ םינמוזמ תועמ טניימ

 לעטדעטש ןיא זנוא ייב םורָאװ ...? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא
 ,טשינ רָאנ טביולג רענייק ; םיסרוקיּפא עסיורג ןעדיא יד ןענעז

 רעניצנאווצנואפניפ א יו רהעמ םינמוזמב ןַאהרַאּפ ץיגרע זיא'ס זַא
 זיא ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,לעטדעטש רעזנוא ..,רענענייא ןייַא
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 סָאד ! ןעמונעג טינ סָאד טָאה חור רעד ,לעטרעטש טכער ַא ךיוא
 סָאװ ,ךעלטדעטש יד ןופ ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,לעטרעטש 8 זיא
 ןעבָאה סָאװ ,גונעג סרעהעגגידעל ןַאהרַאּפ ...! ייז ףיוא טנערפ עמ
 עמ ןוא ןינוב וצ ןינומש ןופ םורא ןעמ טהעג ,ןוהט וצ סָאװ םינ
 זיא ןעטפעשעג ענעגייא ןייק .טלעוװו רעצנַאנ רעד ןופ ּפָא-טדער

 ןיא ףיונוצ ךיז טביולק עמ .ס'מענעי ןעניז ןיא ןעמ טָאה ,ָאטשינ
 עמ ןוא ,סָאד טסייה "עזרעב , רעד ףיוא ,קײטּפַא רעד ייב קרַאמ
 -ַאט ,ארומ טָאה עמ : םיקסע ס'מענעי ןעצַאש ןייא ןיא טלַאה
 ךיז ןעמ זיא ,טנעלרעד רענעי זַא ןוא ;רענעי טנעידרַאפ רעמ
 ,רהיא טהעטשרַאפ טנייה ...טנוזעג קיטש ַא וצ טמוק סע ,היחמ
 ,טרָאטש רעד ףיוא טקורעגנָא ךיז טָאה סע ערַאמח ַא רַאפ סָאװ
 ןופ ?דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ יד ןופ טרעהרעד טָאה עמ זַא
 -ןיא ןופ ?יומ סָאד וצ טשינ ןיוש ייז ךיז טכַאמ ןָא גָאט םענעי
 ,ךיז טכעטש עמ ןוא ךיז טלעטרעוו עמ טכַאנייב זיב הירפ"רעד
 סיפ יד טימ ןײרַא-טכירק ,לַאג יד סיוא-טסע ןערעדנַא םעד רענייא
 | .ןעצרַאה ןיא

 יר ןעמונעגסיוא טשינ רעסעב רהיא סטָאה סָאװ רַאפ --
 רעטציא ךייא ךָאד ןעטלָאװ ייז ? דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ
 ...| ןעמוקענ ץטינוצ קרַאטש

 רעגיטיונ ךס א ייז טפראדַאב רהיא ?טינ רהיא יאמל ---
 | ,..! רימ ןופ

 רענייא טָאה ,ןעסירדרַאפ םלוע ןעגירעביא םעד לָאז סע ידכב
 ןיא ריבג רעטסערג רעד ןיב ךיא זַא ,טנעכערעגסיוא ןובשח-לעב ַא
 -ףניפ --- :רע טגָאז --- ןובשח רעטסָארּפ ַא זיא סע, .טדָאטש
 ןעבעיז-סכעז ?עברעק ַא ,ןענואוועג ךיא בָאה דנעזיוט גיצעבעיז"וא
 ןופ ןל-ָאמייק א רהיא טָאה -- עניימ חריד יד טפערטַאב דנעזיוט
 סָאװ ,דיא ַא זַא ןוא ,ונ .ןעברַאק ףלא האמ וצ בורק ,גיצכַא-ןוא-ףניפ
 ףיוא ,ךיז טכַאד ,ןעמ געמ ,ןעברַאק דנעזיוט טרעדנוה טגָאמרַאפ
 ַא טצטַאש עמ זַא םורָאװ ,ייווצ טנָאמרַאפ רע זַא ,ןענָאז םהיא
 רנעזיוט טרעדנוה ןייק ךָאד רע טגָאמרַאפ ,םיפלא ש"יר ןיא ןעדיא
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 ,םיפלא ש"יר ןופ דיא א ,סָאד טפייה ,ךיא ןיב ,ָאזלַא ! טינ ךיוא
 ןַאהרַאפ זיא'ס ,יִא ! טדָאטש ןיא ריבג רעטסערג רעד ,טסייה סָאד
 ןענַאװ ןופ :ץורית רעד זיא ?רימ ןופ םיריבנ ערעסערג ךָאנ
 טָאה רעו ןוא ענעשעק ןיא ייז ייב ןעוועג זיא רעוו ? ןעמ טסייוו
 רהיא ?רעטנוארעד ךָאנ ייז ןענעז רשפא ? טלעג רעייז טלהעצעג
 -עננָא יקַאט סָאד טָאה ןעשטנעמ ךס ַא ...? ןיינ יצ ,טהעטשרוַאפ
 -רעביא סָאד טנַאקעג טשינ ךַאבענ ןעבָאה ייז .ןייב רעד זיב טרהיר
 םיצולּפ ,דיא רעניימעג א לָאמ ַא טימ סָאד טמענ יװ : ןעגָארט
 -ףניפ ןופ ריבנ ַא ,גיטהעװפָאק ןהֶא ,דרעוװו ןוא ,זענירד ןעטימ ןיא
 דעטלַא ןייֵא ,רענייא זנוא ייב ןַאהרַאפ ..,? דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא
 -רעטנוא ןעטסימוא הרבח ןעבָאה ,רענרַאק ַא ןוא רעכייר ַא ,רוחב
 -נָא םהיא לָאז רע ,"דרָאב-לעדנעמ, ַא םענייא ,חילש ַא טקישעג
 -הניפ יד ןענואוועג טָאה ליסוי-בקעי זַא ,הרושב עטוג יד ןעגָאז
 -עג ךייַא רַאפ טינ ,ןערָאװעג םהיא זיא ;דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא
 ם'נופ קע ןייַא זיא'ס ,טניימעג טָאה עמ ןזַא ,טכעלש ױזַא ,טכַאד
 גָאט עכילטע ךאבענ זיא רע -- תונמחר רערעטיב ַא ! ןַאמנעגנוי
 -רעד טָאה רע זַא ,דניצַא ןוא !ּפָאק א ןהָא ןעגנַאגעגמורַא רדסכ
 ן'טימ השעמ ירד ןוא ךינעה רעדורב ןיימ טימ עטכישעג יד טרעה
 רעסעב ןיוש זָאל, : טנוזעג קיטש ַא ןעמוקעגוצ םהיא זיא ,לעדנייב
 לעיפ יױזַא ןעדיא ַא טמוק סָאװ רַאפ ; חלג םעד ,רע טגָאז ,ןייז
 זַא ,טניימ רהיא רָאנ ...? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא .,."? טלעג
 ןעלָאז ייז ! ייז ןעמ טסיימש גנַאל ױזַא 4 ןיוש ןעניגרַאפ ענעגייא
 ןעוו ,ךייַא טלהָאמ ...! רעסַאװ לעפעל ַא ןיא ןעקנירטרעד ןעגָאק
 -לָאװ ,דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ יד יקַאט רימ וצ ןיירַא טלַאפ סע
 עלַא אמתסמ ןעטלָאװ טלָאמעד } רעטרעוו ערעדנַא ןעוועג ןעט
 ךיז טָאה סע ןזַא רָאנ .עדמערפ יא ,ענעגייא יא ;טַאהעג האנה
 ,השקשינ ...רעטרעוו ערעדנַא רעדעיװ ןיוש זיא ,יױזַא טכַאמעג ןיוש
 ךינעה רעדורב ןיימ ייב -- לעטייב ַא ןעהיינ ךיז געמ החּפשמ יד
 ףינעה ןיימ ,ןבדנ רעטכער ַא זיא רע .טנעה יד ןערהיפעצ ןעמ טעוו
 ,"תוניתנ, ןעבעג ןעביֹוהנָא טעװ רע זַא ,רע ;ןייז םנוזעג לָאז
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 -גיסַא ןיוש טָאה רע זַא ,הרבס ַא זיא'ס .ןעהעז וצ סָאװ ןייז טעװ
 הנותח ףיוא ?בור גיצעבעיז-ןוא-ייווצ זיב גיצכעז-ןוא-ףניפ ןופ טרינ

 רע טָאה ןעטאט ןעטלַא םעד ןוא ; רעטסעווש עמערָא ןייֵא ןעכַאמ
 ,ןעסיוו רע זע;7 :ןעטרַאה ַא רעטרעדנוה ןעצנַאנ ַא ןעווענ רדנמ

 ןעמונעגסיוא טָאה ןהוז ןייז זַא ,עטַאט רעטלַא רעד ,סָאד טסייה

 ..? ןייג יצ ,טהעטשרַאפ רהיא .,דנעזיוט ניצעבעיז-ךוא-ףניפ יד

 ןעטייוורעד ןופ סָאװ יד ןוא .םיבורק עשימייה יד ןענעז סָאד

 ,טלעו רערָאג רעד ןופ רימ וצ ןָאהטענ זָאל א טאלג ךיז ןעבָאה
 ןעבָאה ךס ַא ..."ל?עקעּפ , ַאזַא טימ רעד ןוא ,"לעקעּפ , אזט טימ רעד

 .רעדניק ןעכַאמ הנותח ,םיכודש ןוהט ןעביוהעגנָא ןובשח םעד ףיוא

 םעדכָאנ ןעלעוו ייז סָאװ ,םעד בעילוצ טג'עגנ ךיז ןעבָאה ענינייא

 } םיבורק שטָאח סָאד זיא ,אלימ ..,סרעסערג סיּפע וצ ןעכיורג ןענָאק
 ,טהעטשרַאפ רהיא ןערייל ןעמ זומ ענענייא ןופ ; רהיא טגָאז יו

 ךָאנ ךיא ןיב סָאװ עדמערפ-רליוו ןופ ,עדמערפ ןופ רעבָא ? ןיינ יצ

 ס'נעמעוו רַאפ ?רימ סָאד טמוק סָאװ רַאפ ? ןעגָארט וצ ביוחמ
 ךיא שניוו ,רהיא טרעה ,אנוש ַא ץיגרע בָאה ךיא ואוו ...? דניז

 טגעמ רהיא !דנעזיוט גיצעבעיז-ךוא-ףניפ ןופ סניוועג אזא םהיא

 רעכילטיא סָאװ ,בוט-לזמ ןעבעגּפָא סָאד זַא ,תונמאנב ןעביולנ רימ

 ךעל'הפינח יד טימ ,ךיז ןעלכיימשרעטנוא םעד טימ ,ּפָא רימ טיג
 -רעבירַא דנַאטשמיא טינ ןיוש ךיא ןיב --- רעדנוזַאב ןעכילטיא ןופ
 ,טשינ ייז סייוו ןוא טשינ ייז ןעק ךיא סָאװ ,ןעשטנעמ ! ןעגָארטוצ
 .ןעטלאה הצע ןייֵא רימ טימ ךיז ןהעג וצ רימ וצ ןעמוק

 ,פיסוי-בקעי בר ,ךייא ןופ ,ייז ןענָאז ,טרעהעג ןעבָאה רימ ---

 רעגולק ַא טנעז רהיא זַא ,טרעהעג ךייא ןופ גנַאל ןיוש ןעבָאה רימ

 ַא טימרעד סיּפע ןעניימ רימ זַא ,ייז ןענָאז ,טשינ טניימ .שטנעמ

 -יוט גיצעבעיזןוא-ףניפ יד טקילגַאב ךייא טָאה טָאג סָאװ ,ןיימ

 ןעמוקענ ןענעז רימ ,ייז ןענָאז ,ױזַא טָאלג ! סחו הלילח --- דנעז

 | ...ץרַאה סָאד ךיז ןעדערסיוא לעסיבַא ךייַא וצ

 רימ וצ ןעמוקעג זיא רענייא ...? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא

 ,טסייה יז יו ןעסעגרַאפ ןיוש בָאה ךיא ,טדָאטש רענדָאמ ַא ןופ סיּפע
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 לָאמנייק טרָאד זיא עבַאב ס'נעדייז ןיימ סָאװ ,הנידמ רעטייוו ַא ןופ
 םיצולּפ ןיירא טמוק סע ,ריהט יד ךיז טנעפע סע .ןעוועג טשינ

 ,לעקעּפ סָאד פא טגעל ,דיא ַא

 ! םכילע םולש --

 ?ריא ַא זיא ןענַאװ ןופ ! םולש םכילע --
 ?ליסוי-בקעי בר רהיא טנעז סָאד .ןעסיירסיוא ןופ --
 ? סטוג ןעגָאז רהיא טעװ סָאװ ,ליסוי-בקעי ךיא ןיב סָאד --
 בר רעד טָא ,סע טסייה ,ןייֵלַא יקַאט סָאד רהיא טנעז --

 ? רנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ יד ןעמונעגסיוא טָאה סָאװ ,ליסוי-בקעי
 ; רעהַא ןערהָאפ וצ ןעמוקעג ,רע טגָאז ,ןעטסימוא ךיא ןיב סָאד
 יד טרעהרעד ךיא בָאה ,ייברַאפ אלימב רהָאפ ךיא ,טסייה סָאד

 בשיימ ךימ ךיא בָאה ,דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ יד טימ השעמ
 ךיא ;גָאט ַא ףיוא רעהַא ןערהָאפּפָארַא ךיא םָאל ,ַאט : ןעוועג
 ס ָאוו ,ןעכילקילג ןעגיזָאד םעד ןעגיוא עניימ טימ ןעקוקנָא ליוו
 גיצ עבעיזו-:ןוא-פניפ יד ןענואוועג טָאה
 - ף נ' פ ןיא'ס --- טייקגיניילק ןייק טינ זיא'ס .ד נעזיוט
 ...ןןרנעזיוט גיצעכבעיז:-ןוא

 -ַאב ןעכילטיא ?העצרעד ,העג ? ןיינ יִצ ,טהעטשרַאפ רהיא
 טימ ןוא ,ןעשטנעמ לי סָאװ ,םיובנריב ַא טימס השעמ ַא רעדנוז
 ַא טימ ןוא ,לערנייב א טימ ןוא ,ךינעה טסייה סָאװ ,רעדורב ַא
 ,תוחור טימ ןוא ,ןעטַאקָאװדַא טימ ןוא ,עבמָאב ַא טימ ןוא ,ריבנ
 עכילקילג יד ,רהיא טרעה ,ןעבָאה לָאז ךיא ...! םידש טימ ןוא
 ,רנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ יד ר ַא פ ,רעהירפ זיא'ס סָאװ ,רהָאי
 ,רנעזיוט גיצעבעיזךוא-ףניפ יד ך ָא נ ,דניצַא יו רעסעב ןעוועג
 ןיב ךיא : תמא םעד ןעגָאז ךייַא ?לעוװ ךיא ! יאדוַא רעגיהור ןוא
 ןעועג ךיא ןיב טָא .ךיוא ןעבעל ן'טימ רעכיז טינ רעטציא ןיוש
 ,ןעטרָאד ןעטַאקָאװדַא יד ייב טדָאטש רעסיורג רעד ןיא גנַאל טינ
 -ַאּפ ףיוא םייהַא ךיז וצ טרַאנרַאפ ןַאמ-הרבח ַא רענייא ךימ טָאה
 *ייב ,לָאדָאּפ ףיוא םהיא וצ םוק ךיא ; ייט ףיוא טשרמולכ ,לָאד
 "הרבח ַא םענייא ךָאנ ןעטרָאד דיא ףערט ,ןעוועג סָאד זיא טכַאנ
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  רפס ַא רעביא ןעציז ,דרָאב רענעש א אקוד טימ ןעדיא א ,ןַאמ

 ,סָאריּפַאּפ ַא ןערעכיוררַאפ ףיוא-טהעטש ,םולש ּפִא ךימ רע טינ

 רהיא ....רעטסניפ רעד ןיא ןעביילב רימ ןוא ,ּפמָאל יד טשעלרַאפ

 טינ לָאז'ס ,ןעבעלכ ,ןעוועג יאדכ טלָאװ סע ? ןיינ יצ ,טהעטשרַאנ

 געװ ןיא ןעּפַאח טינ ױזַא ךיז טלָאז רהיא ןוא טעּפש יוזַא ןייז

 רענעי ףיוא ןוא ,ךיוא השעמ עגיזָאד יד ןעלהעצרעד ךייַא ,ןירַא

 רעטָאלב ַא ףיוא : רהיא טגָאז יו רעדָא ,השעמ ַא ךָאנ טציז השעמ

 יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,רעטָאלב ַא הכמ א ףיוא ןוא שטשירּפ ַא

 | | ,..3 ןיינ

 ףוס ם'ייב ? סע טסייה ,ךיא טלַאה עשז ואוו ,טונ ןוא ץרוק

 טשינ ,לעסיב ַא טייצ טָאה ? רהיא טניימ ,ףוס א .השעמ רעד ןופ

 ? ביֹוהנֶא ןייֵא ךיא גָאז סָאװ .ביוהנֶא ןייֵא טשרע זיא'ס ,טּפַאחעג

 רעוו ןוא ! וליפַא ביױהנָא ןייק ןייז וצ ןָא טשינ רָאג ךָאנ טביוה סע

 ? גירלוש ןיב ךיא ןענָאז ךייש ! יקַאט ןייֵלַא ךיא ? גידלוש זיא

 רהעמ טשינ ךָאד ןיב ךיא ?סייוו ךיא ? גידלוש ךיא ןיב סָאװ

 טרעשַאב זיא'ס זַא רָאנ ,םדו-רשב ַא ,רהיא טגָאז יו ,שטנעמ ַא יו

 ,לשמל ,גירלוש ךיא ןיב סָאװ ? סיּפע ךיז טפלעה ,קילנמוא ןייֵא

 -קָאל יד רַאפ שיפ יד ןעּפַאח טשינ רָאט עמ ! אש רָאנ ...ךיא זַא

 םִאֹל .שיפ יד רַאפ ןעשקָאל יד --- טרהעקרַאפ ךיא ןיימ ,ןעש

 יד ,טּפַאהעג טשינ ,עקנילָאװַאּפ ןעלהעצרעד רעסעב ךייַא ךיא

 רָאנ ,ביֹוהנֶא ם'נופ טינ ,טסייה סָאד ,ביוהנֶא ם'נופ השעמ עצנַאג

 רהיא סָאװ ,םעד ןופ ,טסייה סָאד ,ביהנֶא ןעטצע? םינופ

 - *עג טָאה טָאג זַא ,םינּפ לכ לע ...ףוס רעד ןיוש זיא'ס זַא ,טניימ

 ,תורצ טימ ,טםקנעדעג רהיא ביוא ,טלָאמעד ךיז ןעבָאה רימ ,ןעפלָאה

 ןעכילטיא ,סָאד טסייה ,טעליב ן'טימ טלייטעגנייא ןעטסגנַא טימ

 סע ךיז טוהט ךיג ױזַא טשינ ,ךילטנייוועג --- ,קלח ןייז רעדנוזַאב

 טעקירַאהעגנָא ,טדערעגנָא גונעג ךיז טָאה עמ ;ךיז טדער עס יו

 טמוק סָאװ רַאפ : ט'הנעט חלג רעד זַא .רעדנוזאב ןעכילטיא טימ

 ןוא ?סע טסייה ןעדייב זנוא ,ןע'מיובנריב ןוא רימ ,טלעג זנוא

 ףיוא ןעזָאלרַאפ ךימ לָאז ךיא ,ןלעב ַא זיא ךינעה רעדורב ןיימ
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 .הגשה ןייז ףיוא ןוא ןעליוו ןעטונ ןייז ףיוא ןוא רשי ןייז
 -רָאנ ?יוו רע זַא ,טיירש ,סע טפייה םיוכנריב ,ןַאמ-חרבח ןיימ ןוא

 ןעלעוו ןעשטנעמ סָאװ ןעכרָאה ,ןעשטנעמ רָאנ ליװ רע -- טשינ

 טשימעגניירַא ךיז ןענָאה ?ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא .ןעגָאז

 ;לָאמ ַא טימ יירד אקוד ןוא ,סרעלקעמ קסע ןעגיזָאד םעד ןיא

 זיא'ס ןוא .ףוס א ,קע ןייֵַא -- טכיילגעגסיוא ,טעװערָאהענוצ

 זיא ,סָאד טסייה ,עשז סָאװ -- ,טקנערעג רהיא ביוא ,ןעבילבענ

 עלט ןעביולקפיונוצ ךיז ןעלָאז רימ זַא ,ןעבילבענ זיא'ס ? ןעבילבעג

 ,ןיירַא טדָאטש רעסיורג רעד ןיא ןערהָאטקעװַא ,סע טסייה ,רעיפ

 ןעלייטעצ ,ץנימ לעסיב סָאד ןעמענּפָא ,טעליב םעד ןעמענסױרַא

 נָאט ןעטונ א ןוא -- ריס בענג ,ריד אנ ,םיקלח יד טימ ךיז

 ?ןערָאװעג טדערעג סָאד זיא עשז ןעוו ,ָאי !עטָאּפַאק רעד טימ

 ןייק זיא 0 זא רעבָא .טעליב א ןַאהרַאמ זיא'ס זַא ,ךדַאלקישּפַאנ

 טעליב א ? ָאטשינ טעליב ןייק זיא'ס ,ןענָאז ךייש 4 ַָאטשינ טעליב

 ,רע טניל ואוו ,טקנעדענ רהיא ביוא ,רָאנ ,טעליב א ןַאהרַאפ זיא

 -מערפ א ףיוא ,ץיגרע קנַאב א ןיא טעװעקָאיװצרַאֿפ ? טעליב רעד

 רהיא ביוא ,סע טסייה טעליב ן'פיוא ,ןעביוא ןופ ןוא ,ןעמָאנ ןעד

 ם'נופ טסערַא ןייֵא ,דובכ רעיא רעביא טעב ךיא ,טניל ,טקנעדעג

 .טוחט עשז סָאװ ! טעליב ַאזַא סיורַא-םענ הענ -- לעטַאװָאדעילס
 עמ ,ןעהעז ,טקנערעג רהיא ביוא ,לכ םדוק ןעפ ףרַאדַאב ?ןעמ

 סיוא ןערעוו ,סע טסייה ,עלייוורעד זָאל --- קסע םעד ןעביירעצ לָאז
 רהיא .,ןוחט וצ טָאה עמ סָאװ ןעהעז םעדכָאנ ןיוש ןעמ טעװ ,קסע

 ,קסע םעד ןעביירעצ ףרַאדַאב עשז רעו ? ןיינ יצ ,טהעטשראפ

 טנָאז .חלג רעד זַא ,ךיז טהעטשראפ ? קסע סיוא ןערעוו לָאז עס

 רעהירפ םהיא ןעמ זָאל : טקנעדענ רהיא ביוא ,חלנ רעד רעבָא

 ןייז ףיױא טעליב םעד ןעבעגרעביא ,טסייה סָאד ,ןענערהָאװַאב

 ,רע ןיא ,קסע םעד ןעביירעצ לָאז עמ ,ןעהעז רע טעוו ,ןעמָאנ

 ןעבעגרעביא סָאד ףרַאדַאב עשז רעו ? טכערעג ךיוא ,ךיז טכַאד

 -ךןַאמ ? קסע םעד ןעביירעצ לָאז רע זַא ,ןעמָאנ ןייז ףיוא טעליב םעד

 וצ אמתסמ רימ ןעמוק .רערעזנוא ריבג רעד זַא ,ךיז טהעטש
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 "רעביא ןוא טוג ױזַא ןייז לָאז רע ,םהיא ןעטעב ןוא ריבנ רעזנוא

 רעד ט'הנעט .קסע םעד ןעביירעצ ןעמ טעװ ,טעליב םעד ןעבעג

 ןיא ןוא ,טקנעדענ רהיא ביוא ,הנעט ענעגייא יד רעדעיוװ ריבנ

 סָאװ --- .רע טגָאז -- 4 רימ וצ רהיא טָאה סָאװ, : טכערעג ךיוא

 :רימ ן'הנעט "3 קסע ןעדמערפ ַא ןעגנַאהעגנָא רימ רהיא טָאה

 ןהֶא זַא ,ןוהט רימ ןעלָאז סָאװ רָאנ ; יקַאט רהיא טנעז טכערעג,

 סָאװ ,ןכ םא;/ ;רע טגָאז "? קסע םעד ןעביירעצ טינ ןעמ ןָאק ךייַא

 ךייַא טביירעצ ןוא קסע םעד ַאי ךייַא טביירעצ ? גידלוש ךיא ןיב

 ,טהעטשרַאפ רהיא ..."? קסע ןיימ זיא סָאװ -- ,קסע םעד טינ

 ךיא ןיימ ! ופט ...קסע ןייֵא ךיז ייב טינ רהיא טָאה ...? ןיינ יצ

 ? סָאריּפַאּפ ַא

 "עצ ייב 4 סָאד טסייה ,ךיא טלַאה עשז ואוו ,טוג ןוא ץרוק

 : ןעבילבעג זיא'ס --- ןיהַא תוצע ,רעהַא תוצע .קסע םעד ןעבייר

 ןייֵא ןענערפ ןעמ ףרַאדַאב ,ךיז ןעדָאל דלַאביװ ןוא .ךיז ןעדָאל

 ןעמ ףרַאדַאב ,טַאקָאװדַא ןייֵַא ייב ןענערפ דלַאביװ ןוא .טַאקָאװדַא

 ידַא רעסָאוו ייב ; ןָא ךיז טביוה .,ןיירַא טדָאטש ןיא ןערהָאפ

 ם ע ר ייב ןעגערפ לָאז עמ ,רע ד טגָאז ? ןעגערפ ןעמ לָאז טַאקָאװ

 םע נעי ייב ןענערפ לָאז עמ ,טגָאז רענעי ןוא ,טַאקָאװדַא

 ַא ,ןעטַאקָאװדַא עדייב ייב אמתסמ ךָאד ןעמ טגערפ .טַאקָאװדַא

 טקנופ טַאקָאװדַא רע ד אמתסמ ךָאד טגָאז ? ןעמ טָאה הרירב

 "רַא רעטירד רעד טגָאז ;טאקָאװדא רענעי סָאװ ,ךּפיה םעד

 ןעטרעיפ ַא וצ ןעמ טהעג -- רעטיב ךָאד זיא ; םעדיוב טַאקָאװ

 דָאװדַא סָאװ ןעלהעצרעד ךייַא ףרַאדַאב ךיא ,רוציקב ...טַאקָאװדַא

 ןייא זיא סָאד --- םיריוטקָאד ןוא ןעטַאקָאװדַא ? ןענעז ןעטַאק

 ןעפַאשַאב הליחתכל ןענעז םיריוטקָאד ןוא ןעטַאקָאװדַא ;הכמ

 .סיעכהלדוצ ףיוא ערעדנַא סָאד סנייא ןענָאז ןעלָאז ייז ,ןערָאװעג

 ,לירבהל ,יוװ ,רױּפַאק טקנוּפ ןענָאז רעד ףרַאדַאב ,טגָאז רענעי סָאװ

 ,ןעד זיא סָאװ : רע טגָאז ,רעדורב ןעטוג ַא בָאה ךיא .םוגרת רעד

 ="סיעכהליוצ ַא זיא ,רע טנָאז ,םוגרת רעד ? םוגרת רעד ,ךילטנענייא

 שמוח רעד זַא ,לשמל + .עדריקַאל ןעגָאז ףרַאד םוגרת רעד ;קינ
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 זַא ןוא ; "רמאו, טנָאז ןוא םונרת רעד טמוק -- "רמאיו, טגָאז

 ריד סָאד ןָאק סָאװ ,רימ טכַאד ,זיא ,"רמאל, טגָאז שמוח רעד

 םהיא טניול ,ןיינ 4רמאל ןהעטש טעוו'ס זַא ,םוגרת בר ,ןעדַאש

 רהיא !סיּפע םהיא והט העג ןוא -- !רמ-יפכ-ל רָאנ !טשינ
 רעיפ עֶלַא רימ זַא ,טנָאז טָאקָאװדַא ןייא זַא .? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ

 יאמ?ל ,ריבג ן'פיוא ןוא קנַאב רעד ףיוא רעיּפַאּפ ַא ןעבעגנייַא ןעלָאז

 רעכיילג ַא ,ךיז טכאד -- ,טעליב םעד סיורַא טינ זנוא ןעבעג ייז

 זַא :טנָאז ןוא טאקָאװדַא רערעדנַא רעד טמוק ? ַאה ,לַאפנייַא
 עדייב -ימ ,םיובנריב ןוא ךיא ,ייווצ רָאנ ןעפרַאדַאב ןעבעגנייַא

 יד טינ טסייה רע יאמל ,ןייֵלַא ריבנ ן'פיוא רָאנ ןוא ,סע טסייה

 טשינ ךיוא ,ךיז טכַאד .טעליב םעד ןעבעגרעביא לָאז יז ,קנַאב

 ; טאקָאװדא רעטירד רעד רעבָא טנָאז 4 רהיא טגָאז סָאיו ,אה ,םורק

 ? ךימ ןעק קנאב יד ? קנַאב רעד טימ ךיא ןיב ןתוחמ ַא רַאפ סָאװ
 ,ןיילא םיובנריב זָאל ןעבעננייַא ? םיקסע רימ טימ טָאהעג טָאה יז

 סָאװ םודָאװ ,ןיילא ריבנ ן'פיוא רָאנ ,קנַאב רעד ףיוא טשינ ןוא
 טשרע טָאה ,סע טסייה םיובנריב ,ןיילַא רע זַא ,קנַאב יד גידלוש זיא
 טעליב םעד ןעגָארטרעכירַא לָאז יז ,קנַאב יד ןעסייהעג גנַאל נינ

 ,שטנעמ א יװ טדערעג ,ךיז טכַאד ? ריבנה ןובשח לע ןובשח ןייז ןופ

 -אב ןעבעגנייַא זַא ,טננירד ןוא טַאקָאװדַא ןייֵא ךָאנ טמוק ? ַאה

 רעד רָאנ ףרַאדַאב ןעבעגנייַא --- םיובנריב טינ ןוא ךיא טינ ףרַאד

 ךיוא זיא'ס ,ךיז טכַאד ! סע טסייה ךינעה ,רעדורב ןיימ טימ חלג

 ףָאנ טלאפ ןוא טַאקָאװדַא רעדנַא ןייֵא טמוק ? ַאה ,גנַאג ַא טימ

 ,ןעדָאל טינ רָאנ ,רע טגאז ,ךיז ףרַאדַאב עמ : האצמה ןימ ַאזט ףיוא
 ןיא ןעמונעג ךיז טָאה ,רע טגָאז ,ןענַאװ ןופ ,ןעהעז רימָאל םורָאװ

 יניירַא םהיא טָאה םיובנריב ? ןעמָאנ ס'ריבג ן'פיוא טעליב ַא קנַאב

 -בקעי ייַב ?טעליב ַא ןעמטעג םיובנריב טָאה ואוו .,ןענָארטעג

 ייב ?ןעמונעג םהיא ךיא בָאה ואו .סע טסייה רימ ייב ,ןעלסוי
 ןעמונעג םהיא טָאה ןעמעוו ייב .סָאד טסייה ךינעה ,רעדורב ןיימ

 טפיוקעג ךיא ןיימ ,ןעהילטנא 4 סע טסייה ךינעה ,רעדורב ןיימ

 סָאװ -- ןעהילעג טגָאז חלג רעד ,טפיוקעג טגָאז רע .חלנ ם'ייב
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 זָאל ,רע טגָאז ,ןכ לע .קסע רענעלַאפרַאפ ַא ,סיוא סָאד טכַאמ

 רעדורב ןיימ ,ךינעה רעדורב ןיימ ייב טעליב םעד ןענָאמ חלג רעד

 ? ןעמעוו ייב --- םיובנריב ןוא ,ןע'מיובנריב ייב ךיא ,רימ ייב ךינעה

 ןעק יז :ךָאד ט'הנעט קנַאב יד ,יִא .קנַאב רעד ייב םיוכנריב

 םיובנריב זָאל ָאט ? ריבג םעד רָאג ןעק יז ,ןע'מיובנריב טשינ ןיוש

 ,יַא .קנַאב רעד ייב ןענַאמ זָאל ריבג רעד ןוא ,ריבנ ם'ייב ןענָאמ

 ? םהיא ןעמ טדָאל רעמָאט ? סָאװ --- רעמָאט ,ארומ טָאה ריבג רעד

 ַא ןעבעגסיױרַא םיובנריב זָאל :הצע ןייֵא ,רע טגָאז ,ןַאהרַאפ זיא

 -נריב ןעריטיווק לָאז ךיא ,ריבנ םעד ,סע טסייה ןעריטיווק ,לעטעצ

 חלג רעד ןוא ,ךימ ןעריטיווק לָאז ךינעה רעדורב ןיימ ןוא ,ןע'מיוב

 ןיֵא ךייֵא טלעפעג יװ ,ונ .ךינעה רעדורב ןיימ ןעריטיווק לָאז

 ךָאנ ךיז טניפעג ? ןופרעד רעכיילג ןייז ןיוש ןָאק סָאװ ?לָאפנייא

 ןופ ,טַאש : אישקיץַאלק ַא טגערפ ןוא םכח ַא טַאקָאװדַא ןייא

 ןיוש ךיז טגידנע טעליב רעד זַא ,רע טגָאז ,רימ ןעסייוו ןענַאװ

 ךָאנ םעדיוב ן'פיוא ןעטלַאהַאב ץיגרע טגיל רעמָאט ?חלג ץטימ

 טימ תודע ןעגנערב טעװ ,ןעגרָאמ ןהעטשפיוא טעװ סָאװ ,שפנ ַא

 ,רעדניק !רעניימ ןיא טעליב רעד, :ן'הנעט טעוו ןוא ןערעיּפַאּפ

 ןענָאמ רע טעװ ?  ןייז טעוװ עשז סָאװ "1? טעליב ןיימ זיא ואוו

 ייב !דנעזיוט גיצעבעיז-ךוא-ףניפ רָאנ ,טעליב ןייק טשינ ןיוש

 טָאה ריבג רעד ,יַא ! ריבנ ם'ייב רָאנ ,םענייק ייב טשינ ? ןעמעוו

 רעדורב ןיימ ןופ ךיא ,רימ ןופ םיובנריב ,ןע'מיובנריב ןופ ?עטעצ ַא

 טנָאז ,ןהעג ריבג רעד זָאל ? חלנ ם'נוּפ ךינעה רערורב ןיימ ,ךינעה

 רעדורב ןיימ ךיא ,ךימ םיובנריב ,ןע'מיובנריב ןעדָאל םעדכָאנ ,רע

 ,השעמ ענעגייא יד טקנוּפ --- חלג םעד ךינעה רעדורב ןיימ ,ךינעה

 -ניה ,עלעטניה-עלעצעק ,עלעצעקדעלעגעיצ : אידג-דח ן'טימ סָאװ

 -עסַאװ ,לערעסַאװ-לערעייפ ,?ערעייפ-עלעקעטש ,עלעקעטש-עלעט

 ...? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רחיא --- לע'טחוש-עלעפקָא ,עלעסקַא-לער

 ןעמ ףרַאדַאב ? ןעמ טוהט עשז סָאװ ! טכעלש רעדעיװ ןיוש זיא

 ןופ ןוא ,ןיילַא ןעוָאקינרעּפָאק וצ ,טַאקָאװדַא םעיינ ַא וצ ןהעג

 םענעדָאג , םוצ ,טַאקָאװדַא ןערעסערג ַא ךָאנ וצ ןעוַאקינרעּפָאק
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 ןייק טזָאלעגכרוד טשינ ןעבָאה רימ ,ךייא ניוט סָאװ ."רעזייוו
 -ָאודַא עגיזָאד יד טימ ,ייז טימ ךיז ןעבָאה רימ ,טקַאאװדא ןייט
 רימ ואוו זַא ,ּפָאק םעד טעטַאקָאװדַארַאפ ױזַא ,סע טסייה ןעטאק
 טרעהעג ןעמ טָאה ןעננַאגעג ןענעז רימ ואוו ןוא ןענַאטשעג ןענעז
 טשינ רהיא טָאה טַאקָאװדַא ןוא טַאקָאװדַא ןוא טָאקָאװדַא רָאנ
 ? סָאריּפַאּפ א ךיא ןיימ !ופט ...טַאקָאװדא ןייַא ךיז ייב

 יד יב ? סע טסייה ,ךיא טלַאה עשז ואוו ,טוג ןוא ץרוק
 -עג ןעבָאה ןעטַאקָאװדַא יד ,ןעפלָאהעג טָאה טָאג .ןעטַאקָאװדַא
 ? הצע יד זיא עשז סָאװ ! ןעטַאקָאװדַא טרָאפ -- הצע ןייֵא ןענופ
 עדייב ריס ,םיובנריב ןוא ךיא זַא ; הצע ןימס ַאזַא ןיא הצע יד
 ןעבעגנייַא ,סמויה עלַא רַאפ רעהירפ ,?כ-םדוק ןעלָאז ,סע טסייה
 רימ ןַא ,סע טסייה סוירַאטָאנ ם'ייב ךיז ןעביירשעצ ,רעיּפַאּפ ַא
 טשינ םינתוחמ םוש ןייק ,ללכו ?לכ טעליב םוצ ךייש טינ ןענעז
 ןיימ טקישענוצ רימ טָאה טעליב ןעגיזָאד םעד זַא ןוא ,סע טסייה

 ,סע טסייה טפיוקעג ,ןעמונעג םהיא טָאה רע סָאװ ,ךינעה רעדורב
 ייב טצעזרַאפ םהיא בָאה ךיא ןוא ,ןעצעזרַאפ וצ ףיוא ,חלג ם'ייב

 יד יו --- ,ךעלברעק ש"יר םהיא ףיוא ןעמונעג ןוא ןע'מיובנריב
 םעד ,םענייר םעד ,ןעטכער םעד ,טסייה סָאד ,ןעוועג זיא השעמ
 ןהֶא ,ךעלציּפש ןהֶא ,טושּפ ןוא טסָארּפ ,ךיז טכַאד ! תמא ןע'תמא
 רעד יו ,רעסעב ןייז ןָאק סָאװ --- תורבסה-רעביוא ןהָא ןוא תומכח
 רהיא ,ןעלַאפעג טשינ רעהירפ ףיורעד רענייק רעבָא זיא ?תמא
 .גיטרַאפ טינ ךָאנ טנעז רהיא ,טַאש רָאנ .,.? ןיינ יצ ,טחעטשרַאפ
 טסייה עדייב רימ ,םיובנריב ןוא ךיא ,ןעמענ ןעלעוו רימ ,טסייה סָאוו
 טעװ סָאװ ןוא ? שטייב אזַא ךיז ףיוא ןעבעגסיױרַא ןעלעוו ןוא ,סע
 זנוא טעוו עמ זַא ,ןוחט רימ ןעלעוו סָאװ 4 םיקלח ערעזנוא טימ ןייז
 ס'רעדורב ןיימ ףיוא ןעזָאלרַאפ ןהעג ךיז ,,.7 "ינקשי, ןעגָאז םעדכָאנ
 טימ ןעבירשעצ ךיז ןעבָאה רימ ,יִא ? תונמאנ ס'חלנ ן'פיוא ןוא רשוי
 -ַאּפ ןעגיוב ַא ! עטָאלב ? םייחל ןעקנורטעג ןוא רעיּפַאּפ ףיוא ייז
 ,גָאט עלא ןעקנירט ןעמ ןָאק םייחל ןוא ,ןעשָארג ַא טסָאק רעיּפ
 סָאװ .ןעפנָארב לעסיבַא ,רהיא טגָאז יוװ ,ןַאהרַאפ רָאנ זיא'ס יבַא



 םכולעדםולש 10

 טסייװ עדייב רימ ,םיובנריב ןוא ךיא ,טלָאװעג רימ ןעבָאה עשז

 ,סרעזנוא ןענערהָאװַאב זנוא לָאז עמ -- שינערהָאװַאב ַא ?סע

 ..1 ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהא ...טמוק זנוא ס אוו

 -הֵאווַאב, : הנותח עטכער יד ןעביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה ָאד טָא

 ןעמענ ייז גונעג ? ןעשינערהָאװַאב ייז טמוק סָאװ רַאּפ ? ןעשינעד

 זנוא סע ךָאד טָאה "1 ןעשינערהָאװַאב ךָאנ ייז בעג ,טלעג טסיזמוא

 ,טייקכילרהע רעזנוא רַאּפ ,שטייטס, :ןעצרַאה ם'ייב ןעמונעגנָא

 -- ,הבוט ַאזַא ךייַא טוהט עמ גונעג ! עכלעזַא ןוא עכלעזַא רהיא

 "ףניפ יד ןעצנַאגניא ךייַא ייב ןעמענוצ טנָאקעג ךָאד טלָאװ עמ

 --- ,ןעהיירק טינ וליפַא לָאז ןהָאה ןייק זַא ,דנעזיוט גיצעבעיזדןוא

 ,קנַאד ַא ,סָאד טסייה ,ךייַא טמוק, ...?4: תונעט ךָאנ רהיא טָאה

 ךינעה ,רעניימ רעדורב רעד טגָאז ױזַא ."? ?עקעב ןיא ּפינק א

 ַא רַאפ טרָאװ 8 !ןעסָארדרַאפ ךימ סע ךָאד טָאה .סָאד טסייה

 ,רוציקה ...רעדירב ןעשיווצ ךילטנייוועג יו ,שטַאּפ-שטיּ ,טרָאװ

 סָאװ .שינערהָאװַאב א ןעבעג ןיוש זנוא טעװ עמ --- ש'לעוּפ'עג

 .רעש"הכוס ַא זיא לעטיווק ַא -- ? ךעלטיווק ? שינערהָאװַאב ַא רַאט

 ןמוזמ --- 4 ןעד סָאװ ..רעיּפַאּפ-לעסכעװ הריבע ןייֵא ? ךעלעסכעוו

 עטסעב סָאד, :ןעגָאז טגעלפ םולשה-הילע עבַאב ןיימ יו ,טלעג

 ןמוזמ ןעמ טגירק עשז ואו ."שיילפ ?עקיטש ַא זיא סגיכלימ

 .םענייק ייב ָאטשינ ןעטייצ עניטנייה זיא טעג ןמוזמ ןייק זַא ,טלעג

 יב רָאנ ,ךס ַא ןוא ,טלעג ןַאהרַאפ ?םענייק ייב ןעגָאז ךייש

 םעװ עמ זיב !םירובד עטסוּפ זיא'ס ,ללכח, ,םיקסדָארב יד

 "!ןענעמתח טינ ךיא ?לעװ ,שינערהָאװַאב ןייק ןעגעל טינ

 שינערהַאװַאב ַא רַאפ סָאװ} "?שינערהָאװַאב ַא רַאפ סָאװ,

 רימ ןופ לָאז טלעװ יד ,שינערהָאװַאב ַא יבַא ,טליוו רהיא

 ."המהב ַא ןעוועג זיא ?יסוי-בקעי זַא ,ןעגָאז ,ןעכַאל טשינ םעדכָאנ

 .קעװַא לָאמ ןייא ךייַא זיא סָאד ... ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא

 ןעמונעג יקַאט ךיז טָאה ,סע טסייה םיובנריב ,ןַאמ-חרבח ןיימ ןוא

 ...!ןעשטנעמ :הנעט רעטלא רעד וצ לָאמ א רעדעיוו טושּפ

 ןופ סױרַא ,רע טגָאז ,רעטציא טיג רע יװ ױזַא ,רע טגָאז ,רשאבכ
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 ,גיבייא ףיוא סע טסייה ,ס י ּפ י צ ע ר ַא ,סטפירשענ ןימ אזַא ךיז

 ,ןןעשטנעמ ףיוא ןעזָאלרַאפ םהיא טימ ךיז לָאז עמ ,רע ?יװ ןכל

 לָאמ א רעדעיװ, .ןייז טעוװ יױזַא ,ןענָאז ןעלעוו ןעשטנעמ סָאװ

 --- ,טפידנעעג לָאמ ן יי י א ךָאד טָאה עמ --- .ךיא גָאז --- 3 ןעשטנעמ

 ,רע טנָאז ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ , "4 ןעשטנעמ ךייַא ןעגיוט סָאוװ

 ,ןעשטנעמ ןוהט נערפ ַא לָאז עמ ,ליוװו ךיא ,סע טסייה םיובנריב

 -- ,טינרָאנ רימ טמוק עס ןַא ,ןעניפענ ןעשטנעמ ןעלעוו רשפא

 ,טהעטשראפ רהחיא .,,."? טלעג טסיזמוא ןעמענ ךיא לָאז עשז יאמל
 ם'הנעט רע ןא ,שינערה ָאוו ַא ב יירש ךיא ...? ןיינ יוצ

 ;םעדכ ָאנ ןייז ,רע טנָאז ,טעו שינערהָאװַאבכה .ןןעשטנעמ

 ןיוש ךיז טָאה רהיא, ."ןעש ט נע מ ןענערפ ןעמ זָאל רעהירפ

 רימ טלעשטנעמ עס 4 טלעשטנעמעצ ,ףךיא גָאז ,לָאמ ַא רעדעיוו

 ןעניז ןיא רעסעב !ןעשטנעמ ערעייַא ןופ ּפָאק ןיא ,ךיא גָאז ,ןיוש

 ....רעכליב זיא שינערהָאװַאב ַא ; שינערהָאװַאב ַא ,ךיא גָאז ,ןעבָאה

 -אב ם'ייב ? סע טסייה ,ךיא טלַאה עשז וואו ,טונ ןוא ץרוק

 ,טנערהָאװַאב ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל ,זנוא טָאה עמ .שינערהָאװ
 -עצ ךיז ,ןייז וצ רעהעג סע יװ ,ערעדנַא סָאד סנייא ןעדנוברַאפ

 ןוא ,סירַאטַאנ ם'ייב אקוד ןוא ,סע טסייה ןעטייז עלַא ןופ ןעבירש

 ןוא ,ףראד עמ ואוו ןיהַא ןערעיּפַאּפ עלַא יד ןעבעגעגנייַא טָאה עמ

 ַאזא ,ןערעיּפַאּפ ןעביירש ,ןעטַאקָאװדַא וצ ןהעג ןעביוהעגנָא טָאה עמ

 -רענָאד ןוא נאטנָאמ עלַא ךיז ןעקצעה ,רעיּפַאּפ ַאזַא ןוא רעיּפַאּפ

 ןעלהָאצ ,תואצוה ןענעל ,ןיירַא טדָאטש רעסיורנ רעד ןיא נאטש

 "לעטָאה , טסייה עס יבַא ,ןעצנַאװ טימ ןעפָאלש ,טלעג-לעטעב

 -ַאקַארַאט עטלענערּפעג ,סעיצרָאּפ ןעסע ,(! טינ ייז טניול אינסכא)
 ,(!טשינ ייז טניול שיילפלעסָאר) "ןעטַארב, טסייה עס יבַא ,סענ
 ןעצוּפ ,ןוז רעד ףיוא ךיז ןעטָארב ,דָאב-ץיווש א ןיא יוװ ןעציווש

 -סארט ם'נופ ןוא ןעּפָאלק ם'נופ לוד ןוא ביוט ןערעוו ,רענייטש יד

 -- הלודנ ַא ?סָאװ רהיא טסייוו רעמָאט ,אהדוה ם'נופ ןוא ןעק

 ,ןעועג ןיוש סָאד טלָאװ יב-ייחענ !דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ

 ַא, :ןעבעל לָאז בייוו ןיימ טגָאז יו ,ןעבָאה סָאד זָאל קע ןייא
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 ןעדלָאנ א ןופ רערעייט זיא רהָאו רעד ףיוא ןעשַארג רענרעּפוק

 ,יז טגָאז ,רנעזיוט גיצעבעיזךוא-ףניפ ענייד .םולח ןיא לעדנער
 .ןעצרַאה ןיא רעכעל גיצעבעיז ןוא ףניפ טכַאמעג ןיוש רימ ןעבָאה
 ,סע ךיא בָאה כָאװ וצ --- דובכ םעד ןעוועג לחומ ריד טלָאװ ךיא

 ַא ןוא ,ךיא גָאז ,ענידיא ַא טזיב ,ע, ..,"4 טפרַאדַאב ,יז םגָאז

 ןעלהיפ ןוא ,רהיא וצ ךיא נָאז ױזַא .,.."ענידיא ַא טביילב ענידיא
 זַא ,ןופרעד ךיא בָאה סָאװ םורָאװ ,טכערעג זיא יז זַא ,ךיא להיפ
 טפיוקעג רָאנ ךיז ? טשינ סָאד ןעמ ןָאק ןעמענ ןיירַא קרַאמ ןיא

 טניגרַאפ רעד ןוא ,אנקמ טַאלג רימ זיא רעד ; םיאנוש עטסיזמוא
 -בקעי טמוק סָאװ רַאפ ,טלעג ךיא םענ רעמָאט ,ארומ טָאה ,טינ רימ
 טלָאז סָאװ ...? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,טלעג לעיפ ױזַא ןעלסוי

 טָאה עמ זיב ,טּפַאצענּפָא טולב גונעג ךיז טָאה סע ,ןערעלק רהיא
 -עצ א ןיוש זיא קסע רעד זַא ,טרָאװ עטוג סָאד ןערעה טבעלרעד
 -סױרַא ןעניוא יד גונעג זיא סע ןוא !קסע סיוא ,קסע רענעביר
 רעטונג ַא ןיא טעליב םעד ןעהעז טבעלרעד טָאה עמ זיב ,ןעכָארקעג
 ךינ ױזַא טָא זַא ,טניימ רהיא רָאנ ! העש רעניד'לזמ ַא ןיא ,העש

 "ענג טשינ רָאנ ,עקנילָאװַאּפ ? טעליב םעד ןעהעזרעד רימ ןעכָאה
 ,טייצ יד ןהעגרעביא לָאז'ס ,טפרַאדַאב ןעמ טָאה רעהירפ .טּפַאח

 זיא רע זַא ,ןייֵא רעצימע טיג רעמָאט סָאװ ,סע טסייה שדוח רעד
 ,טינ ךיא סייוו שדוח ןעגיזָאד םעד .טּפשמ ן'טימ ןעדעירפוצ טינ
 רימ ךיז ןעבָאװ סע .וליפא טכַאנ ןייא ןעפָאלשעג ןיב ךיא ביוא

 לָאמ ןייא טינ זַא ,תומולח הנושמ-עדליוו עכלעזַא ץלַא טעטנַאלּפעג
 ןעטימ ןיא ןעּפַאחפיוא ,ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,ךימ ךיא געלפ

 ..."! הילפ ךיא ,הרוּפצ , ;לוק ןיימ טימ טשינ ןעיירש ןוא טכאנייב
 ַא רַאפ זיא סָאװ -- .רימ וצ יז טגָאז -- ? וד טסהילפ ןיהואוו,

 סָאװ ,רימ ?העצרעד ןוא לָאמ יירד סיוא ייּפש ? ריד ףיוא ןעהילפ
 גָאז ,ט'מולח'ענ רימ ךיז טָאה סע, "? ט'מולח'עג ריד ךיז טָאה

 בָאה ךיא זַא ,ט'מולח'ענ רימ ךיז טָאה סע ;םולח רענעש ַא ,ךיא

 ,םיאורב עדליוו ךָאנ רימ ןעהילפ סע ןוא ,הילפ ךיא ןוא ?ענילפ
 ךימ ןעליוו ןוא ,ןעשידקע ןוא ןעגנַאלש ,ןעשינעפעשַאב ענדָאמ ינימ
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 לָאמ ערעדנא סָאד .ןעוועג לָאמ ןייא זיא סָאד ..."ןייז סרוד רָאנ

 ןייֵא ,ןעסיורג ַא ,קַאז ַא ףיוא ץיז ךיא זַא ,ט'מולח'ענ רימ ךיז טָאה

 ,רעטיור ַא ןוא קַאז רענימונ ַא זיא קַאז רעד ;קַאז םענעזָאלבעגנו

 עסיורג טימ םהיא ףיוא טנעכייצעגננָא טהעטש טייז רעד ייב ןוא

 "רַאפ דהיא ,טייצ-רעמוז ,גָאטיײב תבש זיא'ס ..,18,000 : ןערעפיצ

 טורַא-ןעהעג רעבייוו ןוא ןעדיא טדָאטש עצנַאנ יד ,ןיינ יצ ,טהעטש

 ףיוא ןעקוק ,ןעקוק ןוא עלייוו עלַא ּפֶא ךיז ןעלעטש ,רעיצַאּפש ן'פיוא

 ; קַאיק ַא ךיז טרעה סע -- ! ךארררמ -- םיצולּפ ...ןעגיוא טימ רימ

 טימ לַאפ ,לַאפ ךיא ןוא ,קאז רענימונ דעד טענּפָאלעג טָאה סָאד

 ?רעוו !ריד טימ זיא טאנ , "!טענּפָאלעג ,הרוּפצ , : יירשעג א

 יװַא .."!ןענּפָאל םיאנוש עניימ ןעזָאל ? טענּפָאלעג טָאה רעוו

 ןיא ןוא ףָאלש ם'נופ ףיוא ךימ טקעוו ןוא בייוו ןיימ ריס וצ טנָאז

 .בייוו א ךילטנייוועג יו ,ןעטוג וצ םולח-רתופ אמתסמ רימ

 טעליב ם'ייב ? סע טסייה ,ךיא טלַאה עשז ואוו ,טונ ןוא ץרוק

 "סיורא טעליב םעד ןהענ םוצ ןעמוקענ זיא'ס זַא .ןעמענסיורא

 -- םיכלוהה ימו ימ :קסע רעיינ ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ,ןעמענ

 ייב זיא רעדנוזַאב רעכילטיא ? סרעהעג יד ,סע טפייה ,ןענעז רעוו

 ךיז ןעביולנראפ ןעצנאנניא רָאנ ,חוטב רעסיורג א רהעז יאדוא ךיז

 ,ןויסנ רעפיורג ַא וצ זיא'ס -- ביוחמ טינ ךיוא ךיא ןיב םענעי ףיוא

 -ברעק דנעזיוט ניצעבעיזי-ןוא-פניפ זיא'ס

 ךיא ,ןעבילבענ זיא ןכב ...? ןיינ יצ ,טהעטשראפ רהחיא !ךעקל

 ןהעג רעסעב ריִמָאל -- טינ רימ טסביולנ וד ,טינ ריד ביולנ

 -רַאּפ א ?דנַאנעבלַאז עֶלַא טסייה סָאװ ,ונייהד / ,דנַאנעבלַאז עלַא
 -ער ?ןושרַאּפ ןהעצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןענַאװ ןופ .,ןהעצ ןיוש

 ןיא םיובנריב ,סנייא טינ ןיב ךיא :ןעהעז רהיא טעװ ,סיוא-טנעכ

 ,סע טסייה ךינעה ,רעדורב ןיימ ,יירד טינ זיא חלנ רעד ,ייווצ טינ

 רענייא ,דצ ס'חלנ ם'נופ רענייא) ןעטַאקָאװדַא יירד ,רעיפ טינ זיא

 רענייא ןוא ,טַאקָאװדַא רעשטשַארַאט ַא ,דצ ס'רעדורב ןיימ ןֹופ

 --- (טַאקָאװדַא רעקסַאקרעשט א ,דצ ס'מיובנריב טימ דצ ןיימ ןופ

 ;ןיױשרַאּפ ןעבעיז ערה-ןיע ןייק ןופ ןלדאמייק צ ןיוש רהיא טָאה
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 טפעשעג ןיא טנעלענניירא ךיז ןעכָאה סָאװ ,סרעלקעמ יירד יד טנייח
 -רַאּפ ןהעצ טקנוּפ ךייא רהיא טָאה טָא -- ,זנוא טכיילגעגסיוא ןוא
 .} ערקירּפ לעסיבַא ןעוועג תליחת וליפא זיא ...סע טסייה ןינמ ַא ,ןיוש
 ,ןעפרָאװעג ןוא טצימשעג ךיז טָאה ,סע טסייח ךינעה ,רעדורב ןיימ
 ,נונעג ! ערטסַאילַאח עצנַאג ַא ,ןעשטנעמ לעיפ ױזַא ןעהעג סע יַאמל
 ,ןעייווצניא ןהעג ןעלָאז רימ ,ךיז טכַאד ,ןעוועג טלָאװ ,רע טגָאז

 יד ןענַאטשעגנָא טינ םהיא זיא'ס ..סע טסייה חלג ן'טימ רע
 רשוי ןייז ףיוא ןעזָאלרַאפ טינ ךיז ליוו רענייק סָאװ ,םינּפַא ,השעמ
 טלהָאמ ,ןעפלָאהעג רעבָא םהיא ךיז טָאה סע .תונמאנ ס'חלג ן'טימ

 טַָאהעג טָאה רעכילטיא םורָאװ ,יינש רענירהָאיַארַאפ רעד יו ,ךייַא
 -סיוא בָאה ךיא ,לשמל .טכערעג ןעוועג זיא ןוא ,הנעט רעדנַא ןייַא

 טשינ --- רעדורכ ַא ןיב ךיא םורָאװ ,ןהענ זו מ ךיא זַא ,ןעזיוועג
 ןערעדנַא םעד רעדורב ןייא סָאװ ,םעד תמחמ רָאנ ,דובכ תמחמ
 ןעדאל ןהעג 4 ןוהט םעדכָאנ םהיא ךיא לעװ סָאיו } ןעפייפנָא געמ
 םיובנריב ןיימ ןוא ...! רעדורב ַא ךָאד זיא'ס ? ףקות-הנתנו םוצ
 טינ ?יו רעדורב רענעגייא ןייַא דלַאביװ זַא ,ט'הנעט'עג טָאה

 יאדוא טייקכילרהע ןייז רַאפ ,רעדמערפ-דליוו ַא ,רע געמ ,ןעביולג

 גונעג ,רע טגָאז ,ךיוא יױזַא זיא רע ! םיסנ ףיוא ךיז ןעזָאלרַאפ טינ
 ...טכערענמוא ןעצנַאגניא ןייז לָאז רע ,ןעגָאז טינ ןָאק עמ ןוא .,.אצוי
 "רעד ןייז ןעזומ ייז זַא ,טינ ןעמ טסעומש ןעטַאקָאװדַא יירד יד
 ןוא ןעביירש ,ייז ןעגָאז ,ןעפרַאדַאב ךָאנ טעוו עמ םורָאװ ,ייב

 -קעמ יד רָאנ ,סע טסייה ,ןעבילבעג זיא ...ןעביירש ןוא ןעביירש |
 ,ןהעג ךיוא ייז ןעפראדאב ,ןהענ זַא ,סרעלקעמ יד ןענָאז ; סרעל
 ענעגָאלשעג ,ייז ןעגָאז ,ןיוש ןענעז ייז םורָאװ ,יירד עלַא אקוד ןוא
 -ָאז ,ןעגנַאגעגכרוד ןענעז ייז ; סע טסייה ןעשטנעמ עטינעג ,טניה
 ןופ סרוק םעד טכַאמענכרוד ןעבָאה ייז ; עלָאקש עטוג ַא ,ייז ןענ

 "קעמ טיירַאב סָאװ ןיוש ייז ןעסייוו ,ץעּפוהעי ןיא עזרעב רעד
 יװ ,טלעג אזַא זיא סָאד ;סע טסייה "שזַאטרַאק , ,טלעג-רעל
 ,ןעכערב-רעלעט ןעטשרע ם'ייב ןייז ,ייז ןענָאז ,זומ עמ סָאװ ,ש"חר

 זַא ,רָאנ רימ ןעבָאה טדערענּפָא ...? ןיינ יצ ,טהעטשראפ רהיא
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 רָאנ ,לָאמ ַא טימ עלַא טינ שטָאח רימ ןעלָאז ךיז ןעמוקפיונוצ
 -עפעג ךיז טָאה רעדנוזַאב רעכילטיא יו ױזַא ןוא }  זייווניצנייא
 קנַאב רעד ייב ןעוועג עלַא רימ ןענעז ןכל ,רעטשרע רעד ןייז טרעד
 זיב ,עלייוו עשביה ַא ןעסיורד ןיא טהערדעגמורַא ךיז ,רקובה רואכ
 ןעגנַאגעגנירַא ןענעז רימ ןוא ,ריהט יד טנעפעעגפיוא זנוא טָאה עמ
 -רעד ךייַא ךָאד ךיא רַאּפשרַאפ סָאד ןוא ,ונ .טעליב םעד ןעמענּפָא
 --- ךיז ןעּפַאח טנייפ טָאה קנַאב ַא .זיא קנַאב א סָאוו ןעלהעצ
 -ףניפ ,ליסוי-בקעי ,טעליב ןָא רהיא טהעג סָאװ .טייצ ךיז טָאה יז
 סָאװ ,סרעלקעמ ,סמיובנריב ,סכינעה ,םיחלג ,דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא
 -- ףךיא סייוו ? ןעשטנעמ טַאלג ןוא ,ןענעידרַאפ ךַאבעג ןעליוו
 -ַאפ ַא ךיז טרעכיוררַאפ רעד !האּפ רעקניל רעד ןיא טשינ וליפא
 רעד ,ייט ?לעזעלג ַא טקנירט רעד ,םילטב םירבד טדער רעד ,סָאריּפ
 טקעטשעגניירַא --- טעזאג א טנעייל רעד ,לעטפיטש ַא טצינשרַאפ
 בעג שטָאח ,ּפָאק םעד ףיוא טשינ טביוה ןוא ףעיט-ףעיט זָאנ יד
 ,ןעטסוה ,ןעצינהעג רימ ,םורַא ךיז ןעהערד רימ ! קנערק ַא םהיא
 ַאטינ זיא --- עגר יד ,טונימ יד ןעבעלרעד ןערהעג ןיוש ןעטלָאװ רימ
 ,ריסַאק רעד ָאטינ --- רעטלַאהכוב רעד ןעמוקעג .רעטלַאהכוב רעד
 רעד ןזיא ואו .רעטקערד רעד ָאטינ -- ריסַאק רעד ןעמוקעג
 ,קנַאב רעד ןופ תיבה-לעב רעד .ךָאנ טּפָאלש רע ? רעטקערד
 ,רעגײטשַא ,ןָא םחיא טהעג סָאװ .טפָאלש ןוא ךיז טגיל ,סע טסייה
 ,סכינעה ,םיחלג ,רנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ ,ליסוי-בקעי ,ןעטעליב
 טַאלג ןוא ,ןענעידרַאפ ךַאבענ ןעליוו סָאװ ,סרעלקעמ ,סמיובנריב
 ַאזַא ,טלאהעג ָאד ןעמענ ,רענײטשַא ,רע ןָאק לעיפיוו ? ןעשטנעמ
 ,טכַא רשפא ןוא ,ןעברַאק דנעזיוט סכעז יאדוא ? רעטקערד ןימ
 ..? ךשאבענ רע טעװערָאה גרַאק ? ןהעצ עלַא טינ סָאװ רַאפ ןוא
 ,לעטירד ַא רַאפ ,ןעבעלכ ,בלַאה רַאפ טלעטשעג ַאד ךיז טלָאװ ךיא
 ...! יאדוא רעיירטעג ןוא ,םהיא ןופ טיײברַאעג רהעמ רשפא טלָאװ ןוא
 בָאה רשפא ןוא .טכַארט ןוא השעמ תעשכ רימ ךיא העטש ױזַא
 ...? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,טכַארטעג טינ רָאג השעמ תעשב ךיא
 ,רעטקערד רעד ןעמוקעגנָא .רעטקערד רעד ןָא טמוק ךכ ךותב ןוא
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 ,לָאמ ַא טימ עלא םהיא וצ ןָאהטעג זָאל ַא אפתסמ ךיז ריִמ ןעבָאה
 טימ ןָאהטעג ךַאמ ַא ןוא ןעקָארשעגרעביא יו םיּפע..ךיז רע .טָאָה
 ,ןעטַאקָאװדַא יד רָאנ םהיא וצ ןעגנַאנעגוצ ןענעז .דנַאה .רעד
 יד טגנַאלרעד םהיא ןעבָאה ןוא ,חלג רעד ןוא ,סע טסייה .יירד עלַא
 רעטקערד דעד ךיז טָאה ...? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיֵא ,ןערעיּפַאּפ
 ןעמונעג ןעבָאה רימ ןוא .,ןערעיּפַאּפ יד טימ ךיִז ייב ןעסָאלשרַאפ
 ױזַא ,גנַאפ ױזַא ;ןעטרַאװ ןוא ןעטרַאװ ,ןעטראוו ןןוא ןעטרַאװ
 -סױרַא זיא רעטקערד רעד .: טרַאװרעד ךיז ןעבָאה רימ זיב ,טיירב
 טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןוא ץירּפ ןעבָארג.ַא םיּפע טימ ןעגנַאגעג
 .סָאװ .ךָאנ רע טדער --- ,ןעדער ,ןעטניה ן'טימ ,הליחמ ,זנוא וצ
 ,דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-םניפ .,ליסוי-בקעי ,ןעטעקיב ןָא םהיא טהעג
 -רַאפ ךַאבעג ןעליוו סָאװ ,םרעלקעמ ,סמיובנריב ,סכינעה ,םיחלג
 וצ סיוא ךיז רע טהערד םיצולּפ ...? ןעשטנעמ טאלג ןוא ,,ןענעיד
 -סַאק וווא עיטיַאּפוטס ,יװָאטַאג יגַאמוב ישַאװ ,+ : םינּפ ן'טימ זנוא
 םוצ טהעג ,ןערעיּפַאּפ ערעייַא ,סע טסייה ,גיטדָאפ  ןיוש ---- וס
 יצ ,טהעטשרַאֿפ רחיא ,רעהירפ ןעגָאז טנָאקעג טשינ ,.,"דיסַאק
 םוצ ןָאהטעג זָאל א ךיז ריט ןעבָאה ,ןערעיּפַאּפ יד ןעמונעג ...? ןיינ

 ןענעז ָאד טָא ,טניימעג ,ןערעיּפַאּפ- יד םהיֵא טגנַאלרעד ןוא ריסַאק
 ךיז טביוה סע ?סָאװ ? רע -- ףוס םוצ } גיטרַאפ .ןיוש רימ

 ַאּפ ,טלענ טלהעצ רע ,ןעמונרַאפ זיא ריסַאק רעד ! ןָא טינ רָאג
 דלָאג ,דלָאג ןוא ,טסימ יװ ױזַא סרעק"ת ןוא םרעטרעדנוה ,ךעלרעיּפ
 ? טלעג ןייז ָאד ןָאק ?לעיפיוו ! שיט רעלופ ַא ,ךעלעקּפוק עצנַאג
 ךיא ךַאל ,שטָאה קלחטנהעצ ַא גָאמרַאפ ךיא ןעוו ,רימ זיא העוו
 ריס ךיא העטש ױזַא טָא ...! טעליב ןעצנַאג ן'פיוא םיוא ךימ
 ראו השעמ תעשב ךיא בָאה רשפא ןוא ,טכַארט ןוא חשעמ תעשב
 ןייא ןיא טלַאה ,סע טסייה .ריסַאק .רעד ,רע ןוא ;.טכַארטעג טינ
 סָאװ ! קוק א ןעקנעש זנוא וליפא סע לָאז רע ,דלָאנ סָאד ןעלהעצ
 גיצעבעיז-ןוא-םניפ ,?יסוי-בקעי ,טעליב ,רעגיײטשַא .,ןָא םהיֵא טהעג
 ךַאבענ ןעליוו טָאװ ,סרעלקעמ ,סמיובנריב ,טכינעה  ,םיחלג ,דנעזיוט
 יד ןיא םהיא ייב דלָאג סָאד ...9 ןעשטנעמ טָאלג ןוא ,ןעגעידרַאפ
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 גנַאלק ן'טימ ,גנַא ַאלק ןעסיז-חנושמ ַא טימ טחילפ --- טהילפ דנעה
 ...? ןייגנ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,"גנַאלק רענעדלָאג , ַא רלֶאג ןופ

 ?עסיב ם'ייב ? סע טסייה ,ךיא טלַאה עשז ואוו ,טוג ןוא ץרוק
 זנוא ףיוא ףיוא רע טביוה ,דלָאג סָאד טלהעצענרעביא .דלָאג
 עמ יו ,שימ 8 ןוא ןערעיּפַאּפ יד זנוא ייב םענ ַא טוהט ,ןעלירב יד
 טימ סָאנק םענדָאמ ַא טימ ,רעגייטשא סרעטרעדנוה ,טלעג טלחעצ
 -רָאד ןופ סיורא-טמענ ,לעטסעקשיט סָאד ףיוא-טנעפע ! רעגניפ יד
 טסייר ,טרעװנָאק א ףיוא-טנעפע ; טעקַאּפ ןעסיורג ץנַאג ַא ןעט
 ןעתמא םעד ,טעליב םעד ןעטרָאד ןופ סיוראיטמענ ,ףיוא םהיא
 ןעבָאה ..."? טמענ רעװ, :גערפ ַא טוחט ןוא ,סע טסייה טעליב
 -- }ןיינ; .דנעה רָאַּפ ןהעצ לָאמ ַא א טימ ןָאהטעג זָאל א ךיז
 טעליב םעד ךיא ןָאק טנעה לעיפ יױזַא --- .ריסַאק רעד ןָא ךיז טפור
 ..."עינַאּפמָאק רעיא ןופ םענייא סיוא ךייא טביולק } ןעבעג טשינ
 ןופ םענייא ןעביולקעגסיוא ,ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,רימ ןעבָאה
 רעד .ןעטַאקָאװדַא יירד יד ןופ ןעטסטלע םעד ,עינַאּפמָאק רעזנוא
 -ַאּפ טעליב םעד ןעמונעג טָאה ןעטַאקָאװדַא יירד יד ןופ רעטסטלע
 תעשב דניק א טמענ עמ יװ ,ןיירַא טנעה עדייב ןיא עקנילָאװ
 םעדכָאנ ,חלג םוצ רעהירפ ןענַארטעגוצ םהיא טָאה ןוא ,ןעשידיא
 -נריב ֹוצ ןוא רימ ֹוצ םעדכָאנ ,סע טסייה ךינעה ,רעדורב ןיימ וצ
 סָאר זיא יצ ,ןעהעז ןעלָאז רימ ,סע טסייה ןעדייב זנוא ,ןע'מיוב
 זַא ,טגָאזעג חלג רעד טָאה ...? ןיינ יצ ,יקַאט טעליב רעבלעז רעד
 יד ןיא ריסאק ם'ייב ןעטייוו רעד ןופ ךָאנ טנעקרעד םהיא טָאה רע
 רַאפ סָאװ  .ןמיס ןעטֹוג ַא ,רע טגָאז ,םהיא ףיוא טָאה רע ; טנעה
 טסייה ךינעה ,רעדורב ןיימ ןוא ...ןעגָאז טינ רע ליוו --- ? ןמיס א
 ,םהיא טקעװ עמ ןעוו זַא ,סטוג סָאדלַא ייב ןערָאװשענ טָאה ,סע
 ןעניזָאד םעד וצ םהיא טנָארט עמ ןוא טכַאנייב ייווצ רענייז ,לשמל
 יִצ ,טהעטשרַאפ רהיא !קוק ן'טימ םהיא רע טנעקרעד ,טעליב
 אקוד ןעבָאה ,סע טסייה עדייב רימ ,םיובנריב ןוא ךיא ןוא ... ןיינ
 סָאװ ,ךאז אזא ןענָאז ךיא לָאז יאמל --- טנעקרעד טינ טעליב םעד
 טכארטאב טוג רָאנ ןעבָאה רימ ? ןעגיולפעג טשינ ,ןעגיו וטשעג טשינ
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 ,רקיע רעד ךָאד זיא סָאד -- סע טסייה 12 רעמונ ן'טימ עירעפ יד
 ךיילג טרָאד ןופ טזָאלעג ךיז ןעבָאה רימ ןוא ? ַאה ,רהיא טנָאז יו
 -ּמִא ,טעליב םעד ןעריטנַאקשּפָא ,ןיירא קנַאב ענעװטסרַאדוסָאג ןיא
 ,דנעזיוט גיצעבעיזךוא-ףניפ יד ,סע טסייה םיקתממ יד ןעמענ
 זיא'ס שטָאח ,טופדוצ אקוד ןוא ,םענייאניא עלַא רימ ןענעז ןעגנַאגעג
 ןעטלַאהעג טָאה ןעטַאקָאװדַא יד ןופ רעטסטלע רעד .גרַאב-ףיורַא
 לָאז רע ,טנעה עדייב טימ ,קראטש ץנאג ,ףיוא-ןעביוא טעליב םעד
 ,םולשו סח ,םהיא ףיוא לָאז עמ רעדָא ,ןערילרַאפ טשינ הלילח םהיא
 --- ןעטייברעביא ,ץנוק יד ןעכַאמ ליוו רע זַא ,ןעטכַארטרעביא טינ
 "רַאפ רהיא ,טעליב רעניד'לזמ-םילש ַאזַא ,השעמ ַא ףיוא אישק ַא
 רָאנ טשינ ןיוש רימ ןענעז ןעגנַאגענ ןוא ...? ןיינ יצ ,טהעטש
 ,םינינמ ייווצ ןופ רהעמ ןעוועג ןיוש ןענעז רימ -- טנהעצעבלַאז
 -נעמ לעיפ יװַא ,ערה-ןיע ןייק ,ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןענַאװ ןופ
 -ַאב עטונ ,ױזַא טָאלג ,סנעטשרע : ןעגָאז ךייַא דיא עו ? ןעשט
 רעד ןיא גָאט םעד ןעוועג עדַארג ןענעז לעטדעטש ןיימ ןופ עטנַאק
 ןיא טעליב ן'טימ ןיוש ןעהענ רימ ,ןעהעזרעד ןוא ,טדָאטש רעפיורג

 -יוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ יד ןעמענּפָא ןיירַא קנַאב ענעװטסרַאדוסָאג
 ןיא יקַאט ןוא ,ןעטיילגַאב ?עסיבַא ןעגנַאגעג .זנוא ייז ןענעז ,דנעז
 ,סניוועג עסיורג סָאד טמענ עמ ױזַא יוװ ,ןוהט קוק ַא סגעוונייא
 סָאװ ,רוציקה .ןעהעז סכלעזָא ןעמ ןָאק גָאט עלַא טשינ םורָאװ
 םענעש א ןוא ,היול ענעש ַא טָאהעג ןעבָאה רימ ,ןערעלק רהיא טלָאז
 סָאװ ,רעטיירפעי רעד .קנַאב ענעװטסרַאדוסָאג ןיא אבה-ךורב
 -ָארשרעד לעסיבַא תליחת וליפא ךיז טָאה ,ריהט רעד ייב טהעטש
 לעיפ ױזַא ,עוה-ןיע ןייק ,ךיז רַאפ ןעהעזרעד טָאה רע זַא ,ןעק

 ןנוא רע טָאה ןעגעוװטסעד ןופ ;ןעטימ ןיא חלג ַא טימ ןעדיא
 קנַאב ןיא זייווגיצנייא ןעטעבעגניירַא ןוא ןעמונענפיוא ןייפ ץנַאג
 טגָאזעג ןוא ףױַאד עמ ואוו ןיהַא טעליב ן'טימ ןעגנַאגעגוצ ,ןיירַא
 -ישט א םענייא וצ טרחיפעגוצ זנוא ןעמ טָאה ,ןעפרַאדַאב רימ סָאװ
 רעניכלימ א יװ ,עניסיל רענידנעצנַאלג רעסייוו ַא טימ קינװָאנ
 עמ ןוא טעליב רעזנוא ןעבעגעגרעביא םהיא טָאה עמ ןוא ,רעלעט
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 רענעי .,טינ ךיא סייוו --- סָאװ ,ןָאהטענ נָאז ַא סיּפע םהיא טָאה

 ,םעטַארג טייז רענעי ףיוא ןעסעזעג זיא סָאװ ,עניסיל רעד טימ סָאװ

 -רַאש ַא זנוא ףיוא ןָאהטעג ףרָאװ ַא ,ןעניוא יד ןעביוהעגפיוא טָאה

 טָאה רע : טײברַא ןייז ךיז ןָאהטעג ןוא ןעלירב יד ךרוד קוק ןעפ

 ,טהעטשרַאפ רהיא ,לערעסעמ ףראש ַא טנעה יד ןיא ןעטלַאהעג
 טצַארקעג ,ךוב ַא ןיא טצַארקעג לערעסעמ ן'טימ טָאה ןוא ,ןיינ יצ

 ןעהעטש רימ ןוא ,טצַארק רע .,רעהפיוא ןייֵַא ןהֶא ,טצַארקענ ןוא

 רעצנַאג רעד ןוא ,טצַארק רע יוװ ,ןעקוק ןוא ןעדנואוו עטקַאהעג ןיא

 זנוא טכַארטַאב ןוא זנוא ףיוא טקוק ןוא טהעטש םלוע רענירעביא

 ,עניסיל רעד טימ קינווָאנישט רעד ,רע ןוא ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ

 ןעשיט עֶלַא ףיוא םורַא ןוא םורַא ןוא ,ןעצַארק וצ ףיוא טשינ טרעה

 ,יוזַא .יװ רָאנ -- ,טלענ ןעלהעצ ןוא סעקינווָאנישט ךָאנ ןעציז

 עצנַאג --- דלָאנ ! טסיס יו ,עוָאלַאּפ יו ױזַא ? טלענ ,רהיא טניימ

 "גנַאלק רענעדלָאנ, רעד ,שזַא ךיז טהערד ּפָאק רעד ! סעטרעטס

 ! ןעגיוא יד ןיא טרירעמעש עס ןוא ,ןערעהיוא יד ןיא שזַא טכליה
 ,טלעג סָאד טָא ,רימ ךיא טכארט ,טרעלקענסיוא סָאד טָאה רעוו,

 ךיז ןענָאלש ,טצרַאװשרַאפ ױזַא ןעשטנעמ ןערעוו םעד רעביא סָאװ

 ןעננולשעגנייַא רָאנ טלָאװ ןערעדנַא םעד רענייא ןוא ,טנַאװ ןיא ּפָאק
 ןיק ,רעטסעװש ןייק ,רעדורב ןייק ָאטשינ -- דייה"עגידעבעל

 ףיוא סרעייט ןייק ,דניירפ רעטונג ןייק ,ןכש ןייק ,דניק ןייק ,רעטָאפ

 ךיא טכארט ױזַא ..7! טלעג ןוא טלעג ןוא טלענ רָאנ ,טלעוו רעד

 רהיא ,טכַארטעג טינ רָאג השעמ תעשב ךיא בָאה רשפא ןוא ,רימ

 ,סע טסייה ,קינווָאנישט רעד ,רע ןוא ,..? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ
 -ײטשַא ,ןֵא םהיא טהעג סָאװ םורָאװ ,ןעצַארק וצ ףיוא טשינ טרעה

 "עה ,םיחלנ ,דנעזיוט גיצעבעיז-וא-ףניפ ,?יסוי-בקעי ,טעליב ,רעג

 ןוא ,ןענעידראפ ךאבענ ןעליוו סָאװ ,סרעלקעמ ,סמיובנריב ,סכינ

 זיב ךָאד זיא טלעוו רעד ףיוא גנידסלַא רָאנ ...? ןעשטנעמ טָאלג

 -םיוא טָאה קינווָאנישט רעד ,טַאהעג תונמחר טָאה טָאנ ; טייצ ַא

 -אב ,לערעסעמ עפראש סָאד טנעלענפיונוצ ,ןעצַארק וצ טרעהענ

 עסייוו-ראלק א ןעמונענסיױרַא ,ינעשעק-טעלישז ןיא סָאד ןעטלַאה
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 םעדכַאנ } ףרַאדַאב עמ יװ ,זָאנ יד טציינשעגסיוא טונ ,עליישטעפ
 ןעטסָארפ ַא טמענ עמ יוװ טושּפ ,טעליב םעד ןָאהטעג םענ ַא רע טָאה

 -רפס א ,ךוב א סיּפע טנעפעעג ,ןעשַארג ַא רַאפ רעיּפאּפ ןעניוב
 ן'פיוא קוק ַא ןוא ךוב ןיא קוק א ,טקוקעג -- טקוקעג ןוא ,תונורכזה
 ,טָאה רע, .ךוב ןיא קוק ַא ןוא טעליב ן'פיוא קוק ַא ,טעליב

 -'הכָאלמ'עג ַא זיא טעליב רעד זַא ,םכח רעגיזָאד רעד ,ארומ ,םינּפַא
 -- !ץַארקיץַארק, -- .רימ ךיא טכַארט ױזַא -- + ,,"טעליב רעט
 טעליב רע'תמא ןייֵא זיא'ס ! קעמש-קעמש --- .רימ ךיא טכַארט
 טמענ רע יו ,ךיא העז םיצולפ ..."! רעשלַאפ ןייק טיג ,ךאבענ
 ןיירַא םינּפ ןיא ךיילג טעמכ זנוא ףרָאװ ַא םהיא טוהט ,טעליב םעד
 קנעדעג דניצַא יװ ױזַא ייז .קנערעג ךיא) רעטרעוו עגיזָאד יד טימ
 :(ייז ךיא

 רעד זא ,טגָאזענ ךייא טָא ה רעוו --
 -ףניפ יד ןענואווענ טָאה טעליב רעגיוָאד
 ...?דנעזיוט גיצעבעיז:-ןוא

 -עג זנוא טָאה רעוו ?ןיינ יצ ,טהעטשראפ רהיא
 !?לשמ אזא ךייא טלעפעג יו ?7?טגָאז

 ? טגָאזעג זנוא טָאה רעוו --- ,רימ ןעגָאז --- ,טסייה סָאװ ---

 יד ןענואוועג טָאה רע זַא ,טגָאזעג זנוא טָאה ןיילַא } טעליב רעד

 !12 רעמונ 2989 עירעס יד ;דנעזיוט גיצעבעיזד| וא-ףניפ
 ,תמא זיא סָאד -- טסנרע ץנַאג זנוא וצ רע טכַאמ -- ,ָאי --

 -ףניפ ןענואוועג יקַאט טָאה 19 רעמונ 2289 רעמונ עירעס יד

 .12 רעמונ 2298 ןיא טעליב רעיא ןוא ,דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא

 ...אקשטָאבישא איאקנעיל ַא מ ,לע'תועט ןיילק ַא
 ךייא ךיא לָאז סָאװ ,אלימ ?סעיינ ַאזַא סיּפע ךייא טלעפעג

 ,רעטרעוו עניזָאד יד טדערעגסיוא זנוא טָאה רע זא ,תליחת ? ןענָאז
 רעדָא : טנעכערעג ןעבָאה רימ .טשימעצ יװ עלַא ןעוועג רימ ןענעז
 ךיז ט'מולח עס רעדָא ,ענושמ ןענעז די מ רעדָא ,לוד זיא רע

 סָאד ףיוא סנייא ןעקוק ןעמונעג ןעבָאה רימ ןוא .םולח א זנוא
 ןוחט קוק ַא טנַאמרעד טשרע ךיז רימ ןעבָאה םעדכַאנ .ערעדנַא
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 9908 עירעפ !ןעדיא ןענעז רימ יװ ,ָאי --- ןיירַא טעליב ןיא
 ...1 ןיינ יִצ ,טהעטשרַאפ רהיא ! 12 רעמונ

 ? דניירפ רעבעיל ןיימ ,רעטייוו ןעלחעצרעד ךייא ךיא לָאז סָאװ
 -טנהעצ א ןעבעגוצרעביא ךייא דנַאטשמיא טינ רָאנ סָאד ןיב ךיא
 ןוא ,ןעביירשאב וצ דנַאטשמיא טינ סָאד טגעז רהיא ,וליפא קלח

 "רַאק יד ,דליב סָאד ןעלעטשרָאפ ךיז דנַאטשמיא טינ ןזיא רענייק
 ןענעז רימ תעשב ,קנטב ןיא טלָאמעד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,עניט
 .ערעדנא סָאד ףיוא סנייא טקוקעג ,ןושל ןהֶא עלַא ןהעטש ןעבילבעג
 ךייא ךיא לָאז סָאװ -- טנעכייצעגנָא ןעוועג זיא רע'מינּפ יד ףיוא
 רהיא ,ןעשטנעמ ןופ רע'מינּפ ןייק ןעוועג טינ רָאג זיא'ס ?  ןעגָאז
 סָאד ויא תומהב ןוא תויח ןעוועג זיא'ס ,ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ
 טסייה םדא תרוצב תומהב ,ןעשטנעמ ןופ טלַאטשעג ם'ניא ,ןעוועג
 םהיא רע טלָאװ ,ןייז סרוד ןענָאק לָאז ןערעדנַא םעד רענייא .סע
 סאו ? סָאװ ,ךיז טכַאד ! ןעגיוא יד טימ ,קוק ן'טימ ןעוועג סרוד
 ט'מולח'ענ ךייא ךיז טָאה סע ? סכלעזַא ןָאהטעג ְךייַא ןעמ טָאה
 ףרַאדַאב ,ןכ םא ,ונ ?דנעזיוט גיצעבעיז-וא-ףניפ ןופ םולח ַא
 םוש ןייק ןעבעל סָאד טָאה עשז ןיוש 4 ןעבעל סָאד ןעמענ ךיז ןעמ
 ...? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רחיא ,םיעגושמ 4 טלעג ןיוח ַא ,טינ עדרעוו
 ףיוא יו ,רהיא טרעה ,ןעסָארדרַאפ טינ ךימ טָאה םענייק ףיוא
 עגירעביא יד ,אלימ .סע טסייה ןע'מיובנריב ףיוא ,ןַאמ-הרכח ןיימ
 סנייא דָאב יד טגעלענפיורַא ,ךיז טרעפטנערַאפ שטָאח ןעבָאה הרבח
 ףיוא ןעצנַאגניא טגעלעגפיורַא טָאה חלג רעד : ערעדנַא סָאד ףיוא
 טנערפ :טגָאזעג טָאה ךינעה רעדורב ןיימ ןוא ,ךינעה רעדורב ןיימ
 -ףניפ ןייק ט'מולח'ענ טשינ וליפא םהיא ךיז טָאה סע ,םרחב םהיא
 ,ןעסיוו וצ ןעביוהעגנָא טשינ טלָאװ רע ןוא ,דנעזיוט גיצעבעיזדךוא
 ןעּפָאלק ןעוועג טשינ םהיא לָאז ,סע טסייה ליסוי-בקעי ,ךיא ןעוו
 ? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,בוטילזמ ןעבענּפָא ןוא שעּפעד ןייק
 ..."! טַאלב ןיא ,רעניימ רעדורב ,טקוקעג ,רע טגָאז ,וד טסָאה ןעש,
 ,ןעוועג טזיב וד , 77? טקוקעג טינ ,ךיא גָאז ,וד טסָאה סָאװ רַאֿפ,
 רעד ,רע טגָאז ,ןעוועג זיא ריד ייב ,רעכערב רעצנַאג רעד ,רע טגָאז



 םכילע-םולש | 198

 ..!תיבה-לעב רעטכער רעד ,רע טגָאז ,טזיב וד ,טעליב
 "ןואףניפ יד ןעוועג ןיא'ס זַא ,רעהירפ 4? השעמ ַא טרעה רהיא

 -ניא רָאנ ןענעקיילּפָא טלָאװעג ךימ ןעמ טָאה ,דנעזיוט גיצעבעיז
 ךיא ןיב ,ךייט א טזָאלענסיױא ךיז טָאה סע זַא ,טציא ןוא ,ןעצנַאג

 ,טהעטשרַאפ רחיא .תיבהילעב רעטכער רעד ןיוש
 -הרּפכ סָאד ,?יסויבקעי ,ךיא .טשינ רָאנ רָאנ ?ןיינ יצ
 ף י א ןייז זָאל ;דָאב עצנַאג יד ףךיז ףיוא םענ ,לעדנהיה
 ע ר ע יי א ןעוועג ןענעז ואוו ,יִא !בייח רעצנַאג רעד ןיב

 רימ טימ ךיילנ ןעהעזעג ךיוא ךָאד טָאה רהחיא ? תומחב ,ןעניוא

 טימ ,סעיצנַאטיװק יד טימ ,ןערעיּפַאּפ עלַא יד ןהעצנעיינ לָאמ א
 ,12 רעמונ ,2298 עירעס שוריפב טהעטש עס ואוו ,סעקווָאכַארטס יד

 סָאװ רַאפ -- ,12 רעמונ 2289 עירעס יד רָאג טָאה ןענואוועג ןוא
 רעהירפ טהעטש 9 יד זַא ,ןוהט וצ קוק ַא ןעלַאפעגניײַא טינ ךייא זיא
 יד ןיא ךייֵא ייב ןעוועג ןיוש זיא טעליב רעד זַא ןוא ? 8 רעד רַאפ

 ןוהט וצ קוק א ןעוועג ןיילק טינ ,ךיז טכַאד ,רהיא טנעז ,טנעה

 ןענואוועג טָאה עירעס ַא רַאפ סָאװ ,עלעבַאט רעד ןיא לָאמ ַא ךָאנ
 עירעס יד יצ ,2298 עירעס יד יצ : דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-גניפ יד
 טליופעג טינ ךיז רהיא טָאה ,רהיא טהעז ,ןיירַא קנַאב ןיא 9

 ,טניימעג טָאה רהיא ? יא סָאװ --- ערטסַאילַאח עצנאנ ַא ןהעג

 ףיוא רָאנ ...? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא 4 טלעג רחיא טמענ טָא

 םעד ףיוא יװ ,ךייַא ךיא גָאז ,םנערבעג טינ ױזַא ךימ טָאה םענייק

 -נֶא טפרַאדַאב םהיא טָאה רהיא .סע טסייה םיובנריב ,ןַאמ-הרבח

 -םערפ-דליוו ַא יו ,טייז רעד ייב ןענַאטשעג ךיז זיא רע יו ,ןעקוק

 טָא .טינ רָאנ ןַא טינ סָאד ךיז רעהעג םהיא טימ יו ךיילג ,רעד

 -נעמ !ןעשטנעמ : םישעמ טייברַאעג רע טָאה ,ךיז טכַאד ,טשרע

 טהעטש טציא ןוא ! ןעשטנעמ ףיוא ןעזָאלרַאפ ךיז ליוו רע ! ןעשט
 סָאד טָאה ...! גידלוש המשנ יד טָאג ףךַאבענ ,עלעמעל רשכ ַא יו ,רע

 ,ןעצרַאה ם'ייב ,ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,ןעמונעננָא ןיֹוש ךימ
 ןעלהיק שטָאח רימ ךיא םִאֹל :ןעוװעג בשיימ ךיז בָאה ךיא ןוא
 ,טלאמעד טּפַאצענּפָא רימ טָאה רע סָאװ ,טולב ןיימ רַאפ ץרַאה סָאד
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 ןענַאטשעג ןיב ךוא תעשב ,טקנעדעג רהיא ביוא ,יַאמ ןעטייווצ םעד
 "סורַא רימ לָאז רע ,ןלזנ ַא ייב יוװ ,ךיז ןעטעבעג ןוא םהיא רַאפ

 יי .טעליב םעד ןעבעג
 דניצַא --- ,םהיא וצ ןֶא ךימ ךיא ףור --- ! םיוננריכ יִנֲאַּפ --

 ןעהעטש טא ;ןעשטנעמ ףיוא ןעזָאלרַאפ ךיז טייצ רהיא טָאה
 ? רהיא טגייווש סָאװ !ךס ַא ,ערהדןיע ןייק ,קנַאב ןיא ןעשטנעמ

 ..?ןעשטנעמ סיוא ?ןעשטנעמ ןייק טשינ ןיוש טליוו רחיא

 ,ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,ןענַאטשענ זיא םלוע רעצנאנ רעד

 ךייַא ךיא ןָאק -- טלעוװקעג טָאה עמ סָאװ ןופ .טלעווקעג ןוא

 ףֹור ךיא סָאװ ,םעד ןופ ןעוועג זיא ןעלעווק סָאד יצ ; ןענַאז טינ

 ןיא'ס יצ ? ןעשטנעמ ףיוא ,סע טסייה ןע'מיובנריב ,ןַאמ-הרבח ןיימ

 גיצעבעיז-ןוא-ףניפ יד ןופ סָאװ ,םלוע ם'ייב טגעלעגנָא ןעוועג טָאלנ

 ,ןעגָאז ךייַא ךיא ןָאק ?ךייט ַא טזָאלענסיױא ךיז טָאה דנעזיוט

 ,טליוו רהיא סָאװ ייב ןערחעווש ןוא ,ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא

 טָאד זָאל -- טלעג סאד ןערהַא וצ ןָא טשינ ךימ טביוה סע זַא

 סםָאװ רַאפ ,רָאנ ףיס טרהַא ןעדהַא !רעייפ ן'פיוא ןענערב

 -בקעי זַא ,ס ניי מ עג ר ָא נ ט ָא ה ע מ תעשב ןַא

 -עג ליסוייבקעי ןיא ,דנעזיוט גיצעבעיזךוא-ףניפ טָאה ?יסוי

 -עג רהָאועג ןיא ןעמ זַא ,טציא ןוא ;"ליסוי-בקעי בר, ןעוו

 ,דובכ רעיא רעביא טעב ףךיא ,טָאה ל?יסוי-בקעי זַא ,ןערָאװ

 ןיֵא זיא --- ,דנעווט גיצעבעיז-וא-ףניפ ןייק טינ ,גייפ ַא

 רעטָאפ רעייֵא ןיא ,סעכרַאּפ ,סָאװ ...!?יסוי-בקעי בר סיוא ,קע

 אי ?ןעוועג לנעב-אטוח ָאד ךיא בָאה סָאװ !ןיירַא רעטומ ןוא

 -- רנעזיוט גיצעבעיזךוא-ףניפ טינ ,דנעזיוט גיצעבעיז-ןוא-ףניפ

 ךייַא לע ךיא סָאװ ,רהיא טרעה ...? הנימ-אקפנ יד ָאד זיא סָאװ
 טימ ןעמענרעביא יקַאט ךיז טנעמ רהיא ? םכילע-םולש ינַאּפ ,ןענָאז

 ,רהיא טרעה ,זיא'ס ! טלעוו רעצנַאג רעד טימ ןוא ךעלעדיא ערעיײַא

 עטרהיפראפ ַא ןוא ,טלעוו עשלַאפ ַא ןוא ,טלעוו ענדוקסַאּפ ַא ,עפ

 טננילק סע ,הדומ ךיז טייז רָאנ !טלעװ עשיראנ ַא ןוא ,טלעוו

 ףיוא טינ ךָאנ ךיז טהערד סע ןוא ןערעהיוא יד ןיא טשינ ךָאנ ךייַא
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 םעד ףיוא טביוה ,זָאל ַא רימ וצ טינ ךיז טוהט רע זַא ,טרָא ןופ

 טָאה ?דנעזיוט גיצעבעיזךוא-ףניפ עניימ ןופ ?עטיח סָאד ךייא

 ַא טלודעגנָא רשפא ךייַא בָאה ךיא סָאװ ,טינ ?עביארַאפ ןייק רָאנ

 זָאל ןוא ,ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,טנוזעג רימ טייז ןוא ,ּפָאק

 .ןעטפעשעג ערעסעב ןעבענ טָאג



 שטייד רעד

 61002 האי ןיא ןעבירשענ





 .שטייד רעד

 ןופ ,רענשזַארד א ,טגָאזעג ךייֵא בָאה ךיא יװ ,ןייֵלַא ךיא ןיב
 ,עינרעבוג רעילָאדָאּפ ןיא ?עטדעטש ןיילק ַא ,סָאד טסייה ענשזַארד

 ַא טשרמולכ ענשזַארד ןיוש זיא טנייה ;לעטדעטש ןיילק ַא רָאג
 -שזַארד זַא ..,לַאזקָאװ ַא טימ ,עיצנַאטס ַא טימ ,ןהַאב א טימ טרָאטש
 זענ אנקמ טלעוו עצנַאנ יד זנוא טָאה ,עיצנַאטס ַא ןערָאװעג זיא ענ

 ןערעוו טעװ סָאד ,טניימעג טָאה עמ ! ןהאב ַא טייקגיניילק א : ןעוו
 טימ םעינעמשו עלופ ןערבעשז טעוװ עמ ,הסנרּפ םוקמ ַא ,היחמ ַא

 ןערהָאפענפיונוצ ךיז ןענעז ןעדיא ! ןערעוו ךילקילג טעוװ עמ ,דלָאג
 -עג ןעבָאה םיתב-ילעב ;ןיירַא טדָאטש ןיא סיױרַא רעפרעד יד ןופ

 עסקַאט יד ;ןעטיילק עיינ ןעלעטש ,רעזייה יד ןעיוברעביא ןעמונ
 -עלק ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה עמ ; טרעכעהעג ןעמ טָאה שיילפ ןופ
 יַּפמִא חכמ ןוא שרדמח-תיב ַא ךָאנ חכמ ,טחוש םעיינ ַא חכמ ןער
 -- םלוע'תיב עטלַא סָאד ןערעטיירברַאפ וצ ףיוא דלעפ ןעמענ

 ַא ןהָאב א ??עטרעװ ַא ."םידוהיל, ןערָאװענ זיא'ס ,רוציקב
 תליחת וליפא ףךיז ןעבָאה תולנע-לעב !לאזקַאװ ַא ,עיצנַאטס

 ,קסע ם'נופ ןעדעידפוצ טינ קרַאטש ןעוועג ,טעוװעטנובעג לעסיבַא
 -עגּפָארַא ,ןעטלער טגעלעגסיױוא טָאה עמ ?ייז טנערפ רעוו רָאנ

 ַא ןעגנטהעגפיוא ,לַאזקָאװ ַא טלעטשעגרעדינַא ,סענָאגַאװ טכַארב
 יש ז ַא ר ד ַאיצ נא ט ס, :לעטערב ַא ןעגָאלשעגוצ ,לעקעכג

 !טנַאװ רעד וצ טדער ןוא -- "ַאנ

 רימ וצ ןָא ךיז טפור ,ןהָאב יד ןהעג ןעביוהעגנָא טָאה'ס זַא

 טפור הנוי) "4 על'הנוי ,ןוהט וצ וד טסנעכער סָאװ, :עניימ

 עלַא סָאװ סָאד ?ןוהט ,ךיא גָאז ,ךיא לָאז סָאװ, .(ךימ ןעמ

159 
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 ,ןהאב רעד ייב ךיז ןעהערד ןעדיא רענשזארד עלַא ; ןעוהט ןעדיא
 ןעמונעג בָאה ןוא ..."! ןהַאב רעד ייב ןעהערד ךיוא ךימ ךיא לע

 טימ ןערָאװעג ןיב ןוא לַאזקָאװ ן'פיוא סױרַא ןיב ןוא לעקעטש סָאד
 ?לעטיװַארּפ ַא טסייה סָאװ .,"לעטיװַארּפ , ַא ףליה רענייז טָאג
 -ַאב ןוא האובת ןָאגַאװ א טלעדנאה רענעי : טסייה לעטיװַארּפ ַא

 ףיורעד ןזיא ,ןעקישקעװַא ןוא ןעזורגנֶא האובת ןָאגַאװ םעד ףרַאד
 עלַא טעמכ יװ ױזַא רָאנ ,"לעטיװַארּפ , א ןערָאװעג טלעטשעג
 ,טוג טשינ ןיא ,סעלעטיװַארּפ ןערָאװעג ןענעז ןעדיא רענשזַארד
 יו ם'ייב ןעמ טפיוק לָאמַא ; ךיז ןעמ טהערד ,ךיז זועמ טעשטומ

 רעדָא זיא ;דיל ךדימ סָאד טפיוקראפ עמ ןוא האובת לעקעז ַא
 ּפַאח ַא ןעמ טוהט לָאמַא ןוא } טגעלרעד עמ רעדָא ,טנעידרַאפ עמ
 -- ץנעי ַא ,סָאד א ,ךיז טזָאל עס יבַא ,יירעלקעמ ַא טייז רעד ןופ

 ןעוועג טשינ ךיוא רעהירפ זיא'ס ,יִא ! ןוהט וצ סָאװ ָאטינ ,טכעלש
 -רַאפ רעד זיא ,ןהַאב ןייק ןעוועג טינ שטָאח זיא ? ןוהט וצ סָאװ
 זנוא טָאה סָאװ וצ ; סיורג ױזַא ןעוועג טינ ,רהיא טגָאז יו ,סָארד

 ןעצנַאג ן'טימ ,לעקעלג ן'טימ ,לַאזקָאװ ן'טימ עיצנאטס יד טניוטעג
 ? םַארערַאט

 ן'םיוא לָאמנייא ױזַא רימ העטש ךיא --- השעמ ַא ךיז טפערט

 עװָאטשטַָאּפ , םעד סױרַא טיילנַאב ןוא טגרָאזרַאפ לעסיבַא לַאזקָאװ
 ויטָאמָאקָאל רעד ,גנולק ןעטירד ן'כָאנ ןיוש זיא'ס ."דזעיאּפ

 ךיא -- ,ךיור ַא טצעז ןעמיוק ם'נופ ןוא טפייפעגנָא טוג ןיוש טָאה

 סכיוה ַא ,לע'צירּפ ַא טהעטש עמרָאפצַאלּפ רעד ףיוא ,קוק ַא והט
 שיִלעּפַאק ןעכיוה ַא טימ ,ןעזיוה עגידלעטסעק טימ ,סרַאד ַא ןוא

 םעד ןעגיוצעגסיוא טהעטש רע ;סענַאדָאמעשט ךס ַא טימ ןוא

 ,ןעטייז עֶלַא ףיוא ,שטנעמ רעגידניז א יו ,םורַא ךיז טקוק ןוא זלַאה
 טכארט -- ,"ןעבָאה ןעפראדַאב סיּפע רהעק ?ע'צירּפ סָאד טָא, |

 ןָאהטעג ערָאט א רעצימע יו ךימ טָאה סע ,להיפ ןוא רימ ךיא

 ,גערפ ַא םהיא ֹוהט ןוא םהיא וצ וצ-העגנ ,ידוחי, :ןעטניה ןופ
 טרהירעג רָאנ רימ בָאה ךיא יו ױזַא ןוא "? סיּפע רע ףרַאד רשפא

 םעד ףיוא טביוה ,זָאל ַא רימ וצ טינ ףיז טוהט רע זַא ,טרָא ןופ
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 : ןוגינ ַא טימ סיוא טהיצ ,שטייד ףיוא רימ וצ טכַאמ ןוא שילעּפַאק
 ! ררעה ןיימ ,ןעי - ָאמ טוג --

 ךיוא םהיא וצ ךיא גָאז -- ! ןייז ְךייַא לָאז רהֶָאֹי טוג ַא --

 טימ ענירעביא סָאד ןוא ,שידיא ףיוא לעסיב ַא ןוא שטייד ףיוא
 טכַאמ ? טרהָאפ רע ןענַאװ ןופ ,םהיא גערפ ךיא ןוא .טנעה יד
 ַא ,ריטראװק עטכער ַא סיּפע טינ ךיא סייוו יצ :רימ וצ רע
 ? ןעגעווטענייז ןופ ,"ןָאיצנַאטש,

 "יו טינ ךיא לָאז סָאװ רַאפ --- .ךיא גָאז --- !יאדוא ---
 ןיֵא !אוװ-וא, :רימ ךיא טכַארט ןעצרַאה ןיא ןוא -- ? ןעפ

 ןייז רעבָא לָא/'ס .,הינסכא ןייק טינ רימ ייב זיא'ס סָאװ ,הריבע

 ,ךיז וצ טרהיפרַאפ םהיא ךָאד ךיא טלָאװ ,הינסכא ןייַא רימ ייב
 סיּפע םהיא םורַא טנָאקעג טלָאװ עמ ,שטייד רעלהָאוו ַא זיא'ט

 :הבשחמ ַא קירוצ ךרוד רימ טהילפ דלַאב ןוא ..,,"ןענעידרַאפ
 ,ןרעטש ן'פיוא ריד ייב טנעכייצעגנָא ןעד טהעטש סע !שּפט,

 -כַאד ריד ךיז זָאל ,ייהעלע ? הינסכא ןייק טינ ריד ייב זיא'ס זַא
 ןָא ךףימ ףור ךיא ןוא "!הינסכא ןייֵא ָאי ריד ייב זיא'ס זַא ,ןעט

 סָאד ןוא שטייד ףיוא ל?עסיבַא ,שידיא ףיוא ?עסיבַא םהיא וצ
 ; טנעה יד טימ ךיא ךַאמרעד עגירעביא

 ןעמענ ןעסייה ייז ןעזָאל ,רראה ןיימ ,ןעלואוו ייז ביוא ---
 רעטסעב רעד ףיוא ןערהיפרעד ןוחט ייז ךיא ל?עוװ ,הלנעילעב ַא
 ! טרָאפיװרעּפ ,סָאד טסייה ןָאיצנַאטש ,הינסכא

 אלמ שטייד רעד דרעוו ,םירובד עכלעזַא רימ ןופ טרעהרעד

 ;ליומ ן'פיוא דנַאה רעד טימ טזייווַאב ,רימ וצ טכַאמ ןוא הלודג

 ?ןעזייּפש ?ןעסע וצ סָאװ ייז ןעבַאה --

 ,ןעלעוו ייז -- .םהיא וצ ךיא נָאז --- ! ןעזייּפש עטסעב יד --
 ןיימ םורָאװ ,שטייד ררעה ,(האנה) עװַאנַאה ןעבָאה ,םשה הצרי םא
 -לעב) עטסַאבַאלַאב ענעטלעז ַא זיא ,סע טסייה יורפ ןיימ ,תינולּפ
 ערהיא ,םש א טָאה ןעכָאק רהיא ןוא ןעקַאב רהיא ; (עט'תיכבה
 ...סָאד טסייה שרושחא גינעק רעד ,תוכלמ רעד ןעסע געמ שיפ
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 יד ןוא החמש א טימ רימ וצ רע טכַאמ -- !?הָאו אי --
 טנייש םינּפ עצנַאג סָאד ןוא םהיא ןעטכיול השעמ תעשב ןעניוא
 .ןוז יד יו ,םהיא

 טשינ ךאמ ןוא רימ ךיא טכַארט -- "?!שטייד ַא םכח ַא,
 םהיא רהיפרַאפ ךיא ןוא דוב ַא ?עטשאב .ןוא תוקזחמ עגנַאל ןייק
 .םייהַא רימ וצ ךיילג

 ,גנידסלַא בייוו ןיימ דלַאב רעביא ךיא בענג ,םייהַא ןעמוקעג
 ןייֵא רָאג -- שטייד ַא חרוא ןייֵא טקישעגוצ רימ טָאה טָאג זַא
 ןא ךָאד יז טביוה 4 סיּפע ןעד טהעטשרַאפ ענידיא ַא רֶאֵנ .קיטנַא
 ףיוא טקנוּפ ןעטָארטעגנָא בָאה ךיא םודָאװ ,ןעבָארגַאב ךיס אמתסמ
 ,םיחרוא רַאפ סָאװ, : בוטש ןיא טמָאר עמ ןעוו ,העש רעזייב רעד
 ,אלב ענידיא , ...'? ןענירד עקצימ ןיא םיצולּפ טסעג רַאפ סָאװ
 ןודֶא רעד תמחמ ,גנוצ רעזנוא ףיוא טינ רבד ,רהיא ֹוצ ךיא גָאז
 עמַאס טלאה יז זַא ,םיּפע ךימ יז טרעה ?! זנכשא ןושלב ןיבמ זיא
 ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג םעזעב ן'טימ יז טרהעק ? ןעמָאר ןעטימ ןיא
 ןעהעטש שטייד ן'טימ ךיא ןוא ,טעשטרָאװ יז .טעשטרָאו ןוא

 בָאה ךיא ,תורצ טימ םיוק .,רעהַא טינ ,ןיהַא טינ ,ריחט רעד ייב
 --- זיא'ס ,חרוא רעטסיזמוא ןייק טינ זיא'ס זַא ,טדערעגנייש רהיא
 ,ןעּפַאה סיּפע םהיא םֹורַא ,הברדַא ,ךָאנ ןָאק עמ ןוא ,טלענ רַאפ
 בָאה ךיא זא ?יטרַאפ ןיוש רהיא טנעז .,..לעדנייב ַא ןעקעלּפָא
 לעװ עשז ואוו , :רימ וצ יז טכַאמ ,טדערעגרעביא טוג ןיוש יז
 ךיא גָאז --- ,ןייז לָאז ליטש , "? דרע רעד ןיא -- ןעגעלַאב םהיא ךיא
 ,ןע'רבד טינ טסלָאז ,ריד ךָאד טגָאז עמ ,ענידיא עשירַאנ -- רהוא וצ
 -רַאֿפ יז טָאה טלָאמעד טשרע "! רובד לכ ןיבמ זיא ןודִא רעד םורָאװ
 -נוא ןעטערטענּפָא םהיא ןעבָאה רימ ןוא ,טניימ עמ סָאװ ןענַאטש
 -עצ ןיע-ףרהכ ןייא ןיא ןעמונעג טָאה בייוו ןיימ ןוא ,רעקלַא רעז
 .ערעשטעוו ןעכָאק ךיז טלעטשענ ןוא רַאװָאמַאס םעד ןעזאלב
 רע טָאה ,רעקלַא םעד ןעהעזרעד טָאה שטייד ןיימ זַא ,תליחת
 סע, : טרער רענייא יװ ,זָאנ רעד טימ טהערדרַאפ לעסיבַא וליפא
 טהעטשרַאפ טָאװ רָאנ "!רעסעב לעסיבַא ןייז טגעמעגנ טגָאװ
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 -רַאפ ,רַאװַאמַאס םעד ןענַארטענניירדַא טָאה עמ יבַא 3 שטייד-חריק
 לעשעלפ טוג א ןעמונעגסיורא רע טָאה וצרעד ןוא ,ייט טערַאּפ
 ,(לעסטּפענש ַא ןעבענעג ךיוא ריס ןוא) סּפַאנש ַא טכַאמעג ןוא םָאר

 יר טימ טנעלעצ ךיז טָאה רע ןוא ;טכער ןערָאװעג ןיוש זיא
 ןענעז רימ ןוא ,ןעטרָאגנייװ ןיא ןעטַאט ןייז ייב יו ,סענַאדָאמעשט
 : .רבח ןערָאװעג

 סָאװ ,רעהַא-ןיהַא ,דער ַא םהיא טימ ךיא ךַאמ ייט רעד ךָאנ
 סיּפע רע ףרַאד רעמָאט ? רע טלעדנַאה סָאװ טימ ? עיה רע טוחט

 -ךָאג רע ףרַאד ןעפראד זַא ,סיוא ךיז טזָאל ? ןעפיוקרַאפ ,ןעפיוק

 סייוו --- ,ןחעגכרוד ןעפרַאדַאב ,רע טגָאז ,סענישַאמ סיּפע ..טשינ
 לָאמ עלַא רע טּפַאח השעמ תעשב ןוא -- ,גָאט רעגיטכענ ַא ,ךיא

 ןיא'ס יצ ,טונימ עֶלַא ךָאנ ךיז טנערפ ןוא ןיירַא ןעוויוא ןיא קוק ַא
 ררעה ,םהיא וצ ךיא נָאז ,םינּפַא, ? ןעסע סָאד גיטרַאפ טשינ ךָאנ

 ךָאד רע טרעפטנע ??הליכא רעד ןופ טוג ןעטלַאה ייז ,שטייד

 עמ סָאװ ןעד טהעטשרַאפ שטייד א םורָאװ ,ךורדּפ אכתסס רימ
 -עג םהיא טָאה עמ זיב ,טיירב יוזַא ,גנַאל ױזַא ? םהיא וצ טדער
 ךיי עשירפ א -- ערעשטעוו יד טגנַאלרעד ןוא שיט םוצ טיירג

 ךע?ּפיירגענַאמ טימ ףוע ץנַאג ַא טימ ,ןעלדנַאמ טימ עגיר'היחמ ַא

 ..טימ ..טימ ..טימ ןוא עקשירטעּפ טימ ןוא ךעלערעמ טימ ןוא
 גָאז --- '! םיבשויח םיכורב, .(! יז ןָאק ,רָאנ ?יװ יז זַא ,עניימ)
 ךיז ,רובד יצח ןייק טשינ רימ טרעפטנע .רע ןוא ,םהיא וצ ךיא
 -טמוק-םיבשויה-טיכורב , .תינעת א ךָאנ יו ,ףֹוע םוצ טּפאחעגוצ
 ,לָאמ ַא רעדעיו םחיא וצ ךיא ךַאמ -- "1 טנוזעג-טסע-ןעסעדטינ
 סָאד ןערעפטנע וליפא סָאד לָאז רע ,קַאמשעג ךיוי יד טּפוז רע ןוא

 ַא, ?סָאװ ? רעװ -- ,קנַאד ַא ןענָאז שטָאח ,טרָאװ עטייוָנצ
 "! קינ'אבוסו-ללוז רעסיורג ַא ןיא ,רימ ךיא טכַארט ,שפנ רעבָארג

 ןוא עקּפיּפ עגנַאל א טרעכױררַאפ ,ןעסעגענּפָא טָאה רע ,ללכה
 ףיוא םורַא ךיז טקוק שטייד ןיימ ,העז ךיא .טלעכיימש ןוא טציז
 .ןערַאּפשוצנָא ּפָאק םעד ףיוא טרָא ןייֵא ,םינּפַא ,טכוז ,ןעטייז עלַא
 .רעגעלטכַאנ חכמ ןעטכַארט ,ךיז ןעּפעלק םהיא ייב ןעגיוא יד ןוא
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 םהיא ןעמ טכַאמ ואוו, :רעניימ וצ ןָאהטעג קנואוו ַא ךיא בָאה

 יקַאט ?ואוו טסייה סָאװ, :עניימ רימ וצ טגָאז "7? רעגעלעג ַא

 "טהעג ןוא תויהש עגנַאל ןייק טשינ טכַאמ יז ןוא ,"טעב ןיימ ןיא

 "רעדנַאנַאפ ,רעגעלעג ַא ןעכַאמ ןֶא םהיא טביוה ןוא טעב םוצ וצ

 יז זַא ,עניימ) ןייז וצ רהענ סע יוװ ,טנַאװעגטעב סָאד ןענָאלשעג

 טשינ סיּפע זיא שטייד ןיימ ,קוק ַא והט ךיא -- (יז ןָאק ,ליוו

 -עפ ןעהילפ עס סָאװ ,םינּפַא ,טינ םהיא טלהעפעג סע ,ןעדעירפוצ

 ןעסינ ןָא טביוה ןוא זָאנ רעד טימ טהערדרַאפ רע תמחמ ,ןערעד

 ,רהיא טלָאז ןעטכַאװ, :םהיא וצ ךיא ךַאס .תושפנ-תנכס טימ

 - רעוו ? קנַאד ַא רימ טרעפטנע רע זַא ,רהיא טניימ ?! שטייד ררעה

 ."שטנעמ רעדליוו ַא ןוא ,רימ ךיא טכַארט ,שפנ רעבָארג ַא , ? סָאװ

 געמ עס ,עילעטס רעד זיב רעגעלעג ַא טכַאמעג םהיא טָאה עניימ

 -עסעה, עצנַאג א ,(! יז ןָאק ,רָאנ ליוװ יז זַא ,עניימ) רסיק רעד ןעגיל

 -עג ,טנעגעזעגּפָא ןייפ ץנַאג םהיא טימ ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,"טעב

 .ןעפָאלש ןעגנַאנעג ןוא טכַאנ עטוג ַא םהיא טשניוו

 ןיימ ,ךיא רעה ,ןעפַאלש טגעלעג ךיז ןעבָאה רימ ןַא ,תליחת

 ַא םימ טעּפָארח ,קַאמשעג ץנַאנ ,ערה-ןיע ןייק ,טפָאלש שטייד

 ,טלעחרָאח ןוא טפייפ ,וויטָאמָאקָאל ַא יו טעּפַאס ,עמיטש ענדָאמ

 טצכערק ןוא ףיוא ךיז רע טּפַאח םיצוְלּפ ןוא ,סכָא רעטעליוקעג ַא יז

 -רָאװ ןוא טייּפש ןוא ךיז טצַארק ןוא טעקשרָאפ ןוא טעקיוא ןוא

 ַא םוהט ,טייז רערעדנַא רעד ףיוא רעביא ךיז טרהעק ןוא ,טעשט

 טּפַאח ןוא ,לעחרָאח ַא ןוא ףייפ ַא ןוא עּפַאס ַא ןוא עּפָארח ַא ?עסיב

 ַא טימ ןוא יוא ןייֵַא טימ ןוא ץכערק א טיט ףיוא רעדע ךיז

 ַא טימ ןוא ןעייּפש ַא טימ ןוא ךיז ןעצַארק א טימ ןוא עקשרָאפ

 ּפָארַא-טגנירּפש רע זיב ,לָאמ עכילטע ױזַא טָא ןוא ; ןעשטרָאװ

 טנַאװעגטעב סָאד טהילפ סע יװ ,רעה ךיא ןוא ,רענעלעג ם'נופ

 סעכ ןימ ַא טימ ,ןערעדנַא ץ'בָאנ ןעשיק ןייא ,ןיירַא דרע רעד ןיא

 "ַארקַאס ! לעווייט םוצ , : רעטרעוו עדליוו ענדָאמ-הנושמ טימ ןוא

 קוק ַא והט ךיא ,וצ-ףיול ךיא 1! רררעטעוו-רררעננָאד ! ָאטנעמ

 ףיוא טהעטש שטייד ןיימ --- ריט רעד ןיא עקנירַאּפש ַא ךרוד
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 טייּפש ,טעב ם'נופ טנַאװענטעב סָאד טפרַאװ ,טעקַאנ-םדִא דרע רעד
 .ןערעוו טיהַאב רָאנ לָאז עמ ,ךַארּפש ןייז ףיוא ךיז טלעש ןוא קעלק
 ףיוא-ךךעפע ןוא "? שטייד ררעה ,ךיא גָאז ,השעמ יד זיא סָאװ,

 -ַאלוק טימ רימ ףיוא ןָא-טלַאפ ןוא החיצר אלמ רע דרעוו ,ריט יד
 ףךימ טרהיפ ןוא טנַאה א רַאפ ךימ טּפַאח ,ןייז סרוד ךימ ליוװ ,סעק

 סָאד ןעסיבעצ םהיא טָאה'ס יװ ,רימ טזייוו ןוא רעטסנעפ םוצ וצ

 ַא, .ריט יד טכַאמרַאפ ןוא סױרַא ךימ טביירט ןוא ,בייל עצנַאג

 ַא ןוא -- רעניימ וצ ןָא ךימ ךיא ףור -- ,שטייד רענ'עגושמ
 זַא ,ךיא נָאז ,ןעזיוענסיוא םהיא ךיז טָאה'ס !קנופמ רעסיורג
 זיא'ס ? סָאד טמוק יו ,, ..."! ךיז ןעפע לעמיה זיא ,םהיא טסייב סע

 טניניירעג חסּפ ףיוא טשרע -- .עניימ טנָאז -- ! שודיח ַא רימ
 ...  ןיסָארעק טימ טעב סָאד טערַאּפעג ןוא טנַאװעגטעב סָאד

 ָאר טעו שטייד ןייס ,טניימעג בָאה ךיא ,הירפ רעד ןיא
 רעצרַאװש רעד וואו זנוא ןופ ןעפילטנַא םעוו ןוא זגורב ןערעוו
 "?ןעיָאמ - טוג , א רעדעיוו ? סָאװ-רעװ -- ףוס םוצ ,טסכַאו רעפעפ
 ,עקּפיּפ רעד טימ טעקּפיּפעג רעדעיוו ןוא ,טלעכיימשעג רעדעיוו ןוא
 ייט רעד וצ לייוורעד ןוא ,ןעסע ןעכָאק ךיז ןעסייהעג רערעיוו ןוא

 ,לעיפיוו --- ,סעקניצַאמ ,רעייא עבייוו ןעכָאקּפָא ךיז ןעסייהעג
 "עג ןעסע םוצ ןוא !גילדנהעצ ַא טעמכ ?רעייא ,רהיא טניימ

 !טבעלעג יח ןוא לעסּפענש א רימ ןוא סּפַאנש ןעטכער א ןעמונ

 "עג רעהירפ ;לעיּפש ענענייא סָאד רעדעיוװ --- טכַאניינ ןעמוקעג

 -עג םעדכָאנ ןוא ,טלעחרָאחעג ןוא טעּפַאסעג ןוא טפייפעג ,טעּפַארח

 *עג ןוא ךיז טצַארקעג ןוא טעקשרָאפעג ,טעקיואעג ןוא טצכערק
 -רָאװעגּפָארַא ןוא ךיז טּפַאחענפיוא ןוא ,טעשטרָאװעג ןוא ןעניּפש
 טרעזייבעג ןוא קעלק ןעניּפשעג ןוא טנַאװענטעב עצנַאג סָאד ןעפ
 ! אטנעמַארקַאפ !?עווייט םוצ , : ןושל ןייז ףיוא ןעטלָאשעג ןוא ךיז

 --- הירפ רעד ןיא ןענַאטשעגפיוא ןוא ,,,7! ררררעטעוו-רררעננָאד

 ןוא ,עקּפיּפ רעד טימ טעקּפיּפעג רעדעיװ ,"ןעי - ָאמ טוג , רעדעיו
 טכַאמעג רעדעיװ ןוא ,ןעסעגעג רעדעיוװ ןוא ,טפעכיימשעג רעדעיוו

 ןיב ,רדסכ געט עכילטע ױזַא -- ?עסּפענש ַא רימ ןוא סּפַאנש ַא
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 ,ןעגנַאגעגכרוד לזמל ןענעז סענישַאמ יד ,טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס

 | .ןערהָאפקעװַא טפרַאדַאב טָאה רע ןוא
 רעד ןוא ןערהָאפקעװַא ןייז ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס זַא

 וצ רע טכַאמ ,ןיירַא געוו ןיא ןעװעקַאּפ ךיז ןעמונעג טָאה שטייד
 סָאװ, :ךיא גָאז .גנונעכער ַא ןעגנַאלרעד םהיא לָאז ךיא ,רימ
 רעצרוק ַא ,ךיא גָאז ,זיא'ס ?ןענעכער וצ ָאד ךיז רימ ןעבָאה
 ... רע'אה-ףכ ַא טקנוּפ ךייַא ןופ טמוק סע ,שטייר ררעה ,ןובשח

 ךיא ?ָאה, :טדער רענייא יו ,ןעניוא רֶאַּפ ַא סיוא רע טלעטש

 ןעלעוו ייז , :שטייד ףיוא םהיא וצ ךיא ךַאמ - ..,7! טינ חעטשרַאפ

 גיצנאוצ ןוא ףניפ ,רעגיצנַאװצנואפניפ ַא ןעלהָאצַאב ןייז ?חומ

 רענניפ יד ףיוא םהיא זייװַאב ןוא ?! סָאד טפייה לעבור ,ךעלברעס

 ? לעּפתנ דרעוו רע זַא ,ךָאד רהיא טניימ .ףניפ ןוא ןהעצ ןוא ןהעצ

 ןוא טלעכיימש ןוא עקּפיּפ רעד טימ טעקּפיּפ רע !ריכזהלמ סח
 ס ָאוו רַאפ ןעסיוו ןעלעוו רָאנ טלָאװ רע זַא ,רימ .וצ טגָאז
 ַא טמענ רע ןוא ?לעבור גיצנַאװצ ןוא ףניפ םהיא ןופ טמוק
 םהיא לָאז ךיא ,ךימ טעב ןוא רעיּפַאּפ ?עקיטש ַא טימ לעטפיטש

 םכח ַא יאדוַא יקַאט טזיב, .רעדנוזַאב ךַאז עדעי ןענעכערסיוא

 ןופ רהעמ ךיא בָאה ?כש רָאנ --- ריס ךיא טכארט --- ,שטַײד ַא

 +../ ! ּפָאק ןיא טינ וד טסגָאמרַאפ ,עטַאיּפ ןיא בָאה ךיא סָאװ ; ריד

 רעד רַאפ ,שטייד ררעה ,םהיא וצ ךיא גָאז ,?חומ טייז ,טלעטש ,

 -רעדנָא לָאמ סכעז ,געט סכעז ,סָאד טסייה ןָאיצנַאטש ,הינסכא

 ףלעװצ זיא ,ייװצ לָאמ םכעז ;ןעברַאק ןעיינ ןיא ,ןעכלאה

 ;סעקיּפָאק גיצנעיינ זיא ,ןעדליג עבלַאה ףלעווצ ,ןעדַאװַאמאט

 ףיוא רעייא ןהעצ ןוא הירפ רעד ןיא רעייא ןחעצ טעמכ לָאמ סכעז

 לעברעק ַא ,רעייא קָאש ייווצ ,גיצנַאװצ .טרעדנוה זיא ,טכַאנ רעד

 ףניפ וצ ,תופוע סכעז ,ןעכיוי סכעז ; ןעברַאק ייווצ זיא ,קָאש ַא

 ,סָאד ,עקשירטעּפ ,ןעלדנַאמ ,ךעלפיירג ץוח א ,ףוע ןייַא ןעדליג

 -רַאק סכעז ןונשח רעכיילג ַא זיא ,עלעביצ ,םעדיוב ,שקָאל ,ץנעי

 סּפַאנש ; םעקיּפָאק גיצכעז -- ןעּפמָאל םכעז ,טכענ סכעז ;ןעב

 ןוא ייט ןייק ;  ןעברַאק ייווצ --- םענענייא ןעקנורטעג רהיא טָאה



 141 שטייד רעד

 ; ןעברַאק יירד זיא ,לעברעק ַא -- ןעמונעגנ טינ רהיא טָאה רעקוצ
 רעיפ ןיא ,ברַאק ןייא -- טרהענַאב טינ רהיא טָאה ןייוו ןייק

 טָאה .סעקיּפָאק גיצעבעיז --- ןעוועג טינ זיא רעיב ןייק ; ןעברַאק
 .ןעברַאק ףניפ טעמכ יוװ ,סיורג ױזַא ,ןלדאמייק א םענייאניא רהיא

 טימ ףניפ טלעטש ,ןובשח ןעכיילנ ַא וצ ןעמוקסיוא לָאז'ס ידכב רָאנ

 -נַאװצ ןוא ףניפ ןייק טינ םענייאניא זיא ,שטייד בר ,ונ .גיצפופ
 ,טניימ רהיא ןוא ,טסנרע ץנאג םהיא וצ ךיא ךַאמ יױזַא -- ?? רעניצ

 טעקּפיּפעג ;םולשו סח ?טרָאװ םורק ַא טנַאזענ רימ טָאה רע
 רע'אח-ףכ א ןעמונעגסיױרַא ןוא טלעכיימשעג ןוא עקּפיּפ רעד טימ
 ץינטנ ךיז ,?ערעיירד ַא סיורַא-טפראו עמ יװ ,ןָאהטענ ףרָאװ ַא ןוא
 ,סיּפע וד טסגָאז סָאװ, .ןהַאב ן'טימ קעװַא ןוא טנעגעזענּפָא ןייפ
 טנָאז ,ןעקישוצ לָאז טָאנ , -- "3 שטייר ןימ אזא ףיוא ,בייוו ןיימ

 ....גיר'השקשינ אקוד ןעוועג טלָאװ ,ןעשטייד עכלעזַא ךָאוו עלַא ,יז

 ןעננאגעגקעװַא טשינ זיא'ס - .ןערהָאפענקעװַא זיא שטייד רעד
 טננאלרעד ןוא רענערטפעירב רעד ןהענ וצ טמוק ,געט יירד ןייק

 ןהעצרעיפ ןעלהָאצַאב רעהירפ ךיז טסייה רע רָאנ ,ףעירב א רימ

 -ראפ טָאה עמ --- ? סעקיּפָאק ןהעצרעיפ זיא סָאװ רַאפ .סעקיּפָאק
 ןהעצרעיפ יד טלהָאצַאב .עקרַאמ ַא ןעּפעלקנָא ,רע טגָאז ,ןעטעג

 ,ןעבירשעג שטייד ףיוא --- ףעירב םעד טנעפעעגפיוא ןוא סעקיּפָאק
 ןענַארטמורַא ןֶא ךיס ביוה ךיא !טרָאו ַא טינ חעטשרַאפ ךיא

 ןייק ןענעייל טינ ןָאק רענייק --- םענעי וצ ,םעד וצ ףעירב ן'טימ

 םיוק ,לעטרעמש עצנַאנ סָאד ןעמַאלעגסיוא ! קילנמוא ןייֵא .שטייד

 ןָאק סָאװ ,קײטּפַא רעד ןֹופ רָאזיװָארּפ א ןענופענ תורצ טימ
 ןוא טנעיילעגרעביא לעווירב סָאד ריס רע טָאה ,שטייד ןענעייל
 טקנאד ןוא שטייד ַא רענייא רימ וצ טביירש סָאד זַא ,טשטייטראפ
 טָאה רע סָאװ ,ןָאיצנַאטש רעגיחור רעלהָאװ רעד ראפ רהחעז רימ
 רעזנוא טימ טייקכילדנײרפטסַאנ רעזנוא רַאפ ןוא ,טאהעג ריס ייב
 ..ןעסעגדַאפ טשינ ניבייא סָאד טעוװ רע סָאװ ,טייקניצרַאהבעיל

 טזיב וד זא ;ןעש רחעז -- רימ ךיא רעלק --- ,יתית אכיחמ,

 :ןֶָא ףימ ףיא ףור רעניימ וצ ןוא ."האנה רימ טוהט ,ןעדעירפוצ
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 *יילק ןייק טשינ ,ערה-ןיע ןייק ,שטייר םעד ףיוא וד טסנָאז סָאװ ,

 עכלעזא ךָאװ עלַא ,יז טנָאז ,ןעקישוצ לָאז טָאג, -- ?4 ראנ רענ

 | ..+?גיד'השקשינ אקוד ןעוועג טלָאװ ,םינָארַאנ

 ,לַאזקָאװ ם'נופ ןהעג וצ םוק ךיא ,ךָאװ ַא ךָאנ קעװַא טהעג סע

 רעגערטפעירב רעד זַא ,טגָאז ןוא ףעירב ַא ןעגעקַא עניימ רימ טגַארט

 קָאװ, .סעקיּפָאק גיצנַאװצ ןוא טכַא ןעלהָאצרעד ןעסייהעג ךיז טָאה

 םורָאװ ,יז טגָאז ,ױזַא; --- "4 סעקיּפָאק גיצנאווצ ןוא טכַא סיּפע

 -- ףעירב םעד ףיוא ןעפע ךיא .?טלָאװעג טינ שרעדנַא טָאה רע

 ןוא רָאזיװָארּפ ןיימ וצ קעװַא ףיול ךיא .שטייד ףיוא רעדעיוו

 רע טנעייל .ףעירב םעד ןענעיילרעביא רימ לָאז רע ,םהיא טעב)

 יד ןערהָאפעגרעביא סָאװירָאנ זיא שטייד רעבלעז רעד זַא ,רימ

 טקנַאד ,דנַאלרעטָאפ ןייז וצ םייהַא טרהָאפ רע יוװ ױזַא ןוא ,ץינערג

 םָאה רע סָאװ ,ןָאיצנַאטש רעגיהור רעלהָאװ רעד רַאפ רהעז רימ רע

 רעזנוא טימ טייקכילדנײרפטסַאג רעזנוא רַאפ ןוא ,טַאהעג רימ ייב

 ...! ןעסעגרַאפ טינ גיבייא זנוא סָאד ןָאק רע סָאװ ,טייקניצרַאהבעיל

 ,םייהַא םוק ןוא ,רימ ךיא טכארט --- "! ּפָאק ןייז ףיוא תורצ עניימ

 :ךיא גָאז "?ףעירב ַא רַאפ זיא סָאװ, :עניימ ךימ טנערפ

 ,ךיא גָאז ,טינ רָאג זנוא ןָאק רע !שטייד ם'נופ לָאמ ַא רעדעיוו

 טגאז ,טָאג זַא, -- "! שטייד רענ'ענושמ רעד ,הבוט יד ןעסעגרַאפ

 טלָאװ ,ןעשטייד ענ'עגושמ עכלעזַא ךָאו עַפַא ןעקישוצ לָאז ,יז

 ..."גיד'השקשינ ןעוועג אקוד

 רעד ןופ רימ ןעמ טגנערב ,ןעכָאװ ייווצ ךָאנ קעװַא ןעהעג סע

 ןעלהָאצרעד ךיז טסייה רע ןוא ,ףעירב ןעסיורג ץנַאג ַא טסָאּפ

 רעד רימ וצ טגאז ; טינ ךָאד ךיא ליוו .סעקיּפָאק גיצפופ ןוא סכעז

 ףעירב םעד טמענ ןוא "!ךיז טליוו רחיא יו, : רענערטפעירב

 ןעסיוו רהעז ךיז טליװ סע ,גנַאב רעבָא רימ ךָאד טוהט .קירוצ

 -ַאב ?ךַאז עגיטיונ ַא סיּפע רעמָאט ,ףעירב רעד זיא טענַאװ ןופ

 ,טעקַאּפ םעד ףיוא ןעפע ךיא ,סעקיּפָאק ניצפופ ןוא סכעז טלהָאצ

 אמתסמ ןיֹוש ךיא הענ .שטייד ףיוא רעדעיוװ -- קוק א והט ךיא

 ,ןייז לחֹומ רימ לָאז רע ,םהיא טעב ןוא רָאזיװַארּפ ןיימ וצ ךיילנ
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 ,ןוהט ךיא לָאז סָאװ .קעדָאּפס םעד לָאמ עלַא םהיא לוד ךיא סָאװ
 טמענ ?שטייר ןייק ןענעייל טינ ןָאק ךיא ,טפָארטשענ ןיב ךיא זַא
 רעדעיו ,חליגמ עצנַאג ַא רימ טנעייל ןוא ,רָאזיװָארּפ רעד ,רע
 ןוא םִייהַא ןעמוקעג רעטציא ןיוש זיא רע יוװ ױזַא ,שטייד ם'נופ
 "יורפ, ןייז טימ ,עילימַאפ רעטבעילעג ןייז טימ ןעהעזעג ךיז טָאה
 ןיא רע יוזַא יװ ,גנידסלא טלהעצרעד ייז רע טָאה ,רעדניק ןוא
 טנעגעגַאב ךיז טָאה רע ױזַא יו ןוא ,ענשזַארד ןיא זנוא וצ ןעמוקעג
 טרהיפרַאפ םהיא בָאה ךיא ױזַא יוװ ןוא ,לַאזקָאװ ן'פיוא רימ םימ
 -נַאטש עניהור ַאזַא ,עלהָאו ַאזַא םהיא ןעבענעג ,םייהַא ךיז וצ
 -טסָאג רעזנוא רַאפ רהעז ןוא רהעז זנוא רע טקנַאד ןכל -- ,ןָאיצ
 טעװו רע סָאװ ,טייקגיצרַאהבעיל רעזנוא רַאפ ןוא םייקכילדניירפ
 ומט , .ןעבעל טעװ רע ?ייוו ,גיבייא ןעסעגרַאפ םינ זנוא סָאד
 עזייב עֶלַא םהיא וצ סיוא-?טב ןוא ךיא גָאז --- "! ןערעוו רע לָאז
 ןעלהעצרעד טינ רָאג ןיוש ךיא ליוו רעניימ ןוא ,תומולח עטסיוו
 ,גידנעסיוו טינ רָאג ןיוש ךיז ךַאמ ןוא ףעירב ם'נופ

 רעד ןופ ןֶא רימ טמוק ,ןעכָאװ יירד ךָאנ קעװַא ןעהעג סע
 .סעקיּפָאק ףלעווצ טימ ?עבור ַא ףיוא ?עקטסעיװָאּפ , ַא טסָאּפ
 .עניימ ךימ טגערפ ?4 ףלעווצ טימ לעבור ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ,
 רעד ףיוא קעװַא ףיול ןוא ?1 זייב ,ךיא גָאז ,ןעסיוו יוזַא ךימ זָאל
 פעבור ַא סע ךיא בָאה ןענַאװ ןופ ,ןענערפכָאנ ןָא ךיז ביוה ןוא טסָאּפ
 טימ לעבור ַא בָאה ךיא טינ זַא ,רימ ןעמ טנַאז 4 ףלעװצ טימ
 טימ לעבור א ןעלהָאצַאב רָאנ ךיא ףרַאד סָאד ,הברדא -- ףלעווצ
 ןעמ טנָאז -- ,"ףעירב ַא רַאּפ, --- "1 זיא סָאװ רַאפ, .ףלעווצ
 ם'נופ ,רשפא -- .ךיא גָאז -- ?ףעירב ַא רעסָאװ רַאפ, .רימ
 סיּפע טפלעה סע ,אלימ ...! טינ רימ ןעמ טרעפטנע -- "3 שטייד
 -ּמִא בָאה ןוא ףלעווצ טימ לעבוד ַא טלהָאצַאב בָאה ךיא ? תונעט
 םעד ףיוא-ןעפע ךיא .טעקַאּפ ןעצנַאג ַא -- ,ףעירב םעד ןעמונעג
 -ָארּפ םוצ םוק ךיא !ׂשטייד ם'נופ ,םהיא ןֹופ רעדעיוו -- ףפעירב
 בָאה ךיא ,ינַאּפ ,ךיא גָאז ,טינ לעביארַאפ ןייק טָאה, :רָאזיװ
 רעד ."ףעירב ןעשטייד ַא ,סילגמוא ןייַא ,רעדעיוו ,ךיא גָאז ,ןיוש
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 .עלא קעװַא-טפרַאװ ,שפט רעניילק ןייק טשינ ךיוא ,לָאזיװָארּפ
 -ַאד ם'נומ ץלַא ,הליגמ עצנַאג ַא רעדעיװ רימ טנעייל ןוא טײברַא
 רע ?רע טביירש סָאװ !} ןערעוו רע לָאז ומש חמי ,שטייד ןעגיז
 "םוי ַא ,"גָאט רעייפ, ַא טנייה םהיא ייב זיא'ס יו ױזַא : טביירש

 החּפשמ עצנַאג יד ,טסעג םהיא יב ןעציז סע ,סָאד טסייה בוט
 'יד טלהעצרעד ייז רע טָאה ,ןעבילקעגפיונוצ םהיא וצ ךיז טָאה
 וצ ןעמוקעג זיא רע ױזַא יוװ ,וית זיב ףלא ןופ עטכישעג עצנַאג

 ןיא רע ױזַא יוװ ,ענשזַארד ןייק לעטדעטש ןיילק ַא ןיא ןערהָאפ
 טשינ ,דנַאל דמערפ ַא ןיא ןיילַא לַאזסָאװ ן'פיוא טלָאמער ןעבילבעג
 יַאב רימ טימ ךיז טָאה רע ױזַא יוװ ,ךַארּפש רעזנוא ןהעטשרַאפ וצ
 ןעבעגעגּפָא ,ךיז וצ טרהיפרַאפ םהיא בָאה ךיא ױזַא יו ןוא טנענעג
 ןעבָאה ריס ױזַא יו ,"ןָאיצנַאטש, עגיהור ַאזַא ,עלהָאװ ַאזַא םהיא

 ןעטסעב םעד םהיא ןעטערטעגּפָא ,ןעמונעגפיוא ךילדניירפ םהיא

 -טנערַא ןוא ךילרהע ױזַא ןוא ןעקנירט ןוא ןעסע םהיא ןעבעגעג ,רדח

 זנוא זומ ןוא ןעטלַאהנייַא טינ ךיז רע ןָאק ןכל --- ,טלעדנַאהַאב ךיל
 -טוג ןוא טייקכילדניירפטסַאג רעזנוא רַאפ ןעקנַאדּפֶא לָאמ א ךָאנ

 ןוא גיבייא ןעטעגרַאפ טינ זנֹוא סָאד ןָאק רע סָאװ ,טייקגיצראה

 ךיא טכַארט -- ! שטייד רעד טָא קינ'סיעכהליוצ א, ...גיבייא

 טינ טסָאּפ רעד ןופ ןיֹוש ךיא לעװ ּףעירב ןייק רהעמ --- .רימ
 | "! ךלָאנ טימ ןייז נעמ סע ,ןעמענּפָא

 רהעמ ָאטשינ --- ייווצ ךָאנ ,שרוח ַא ךָאנ קעווא טהעג סע

 -רַאפ וצ ןעביוהעגנָא טעמכ ןיוש בָאה ךיא ! קע ןייֵא ,ףעירב ןייק

 -ַאֹּפ ַא ןהַאב רעד ןופ ןָא רימ טמוק םיצולּפ ,שטייד ם'ניא ןעסעג

 סָאװ , ,רעגיצנַאװצנואפניפ ַא ןופ עקליסָאּפ ַא ףיוא עקטסעיוו

 -- ?4 רעגיצנַאװצנואפניפ ַא ףיוא עקליסָאּפ א רַאפ ןייז סָאד ןָאק

 טכערב ןוא טציז עניימ ןוא ,ּפָאק םעד רימ ךערב ןוא רימ ךיא רעלק

 טלַאפ .טשינרָאג ןערעלקוצ טשינ ןענָאק רימ ןוא ,חמ םעד ךיז

 ,עקירעמַא ןיא דניירפ בָאה ךיא יוװ ױזַא :קנַאדעג ַא ןייֵא רימ

 ,עטרַאקסּפיש ַא ,הנתמ א סיּפע ייז ןופ אמתסמ ןייז סָאד רהעק

 ליופ טשינ ןיב ןוא .לעטעציערָאטַָאל ַא רעדָא ,טעניב א רערָא
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 .טגָאז ,עקליסָאּפ יד ןעמענסיױרַא ליוװ ןוא ןהאַב רעד ףיוא םוק ןוא
 רעיפ טימ לעבור ייווצ ןעלהָאצַאב ןייז ?חומ לָאז ךיא ,רימ ןעמ
 .עקלימָאּפ יד ןעבעגסיורַא רימ ןעמ טעוװ ,סעקיּפָאק גיצנַאװצ ןוא
 -נַאװצ ןוא רעיפ טימ לעבור ייווצ ןענירק ןעמ זומ ,טינ ךיז טפלעה

 יֹּמִא .,עקליסָאּפ יד ןעמענסיורַא ןוא ןעלהָאצַאב ןוא סעקיּפָאק גיצ
 םוק ,טקַאּפרַאפ םוג ,עלעטסעק ןעש ַא רהעז ,עקליסָאּפ יד ןעמונעג
 ,עלעטסעק טָאד ןעװעקַאּפעצ-ןָא ביוה ןֹוא םייהַא ןעפיול וצ ךיא
 א ןעוהט רימ ? טערטרָאּפ ןייק ןעטרָאד ןופ סױרַא טשינ טלַאפ
 ענעי ט'מולח'עג רימ ךיז טָאה'ס סָאװ -- טערטרָאּפ ן'פיוא קוק
 רעד ,רע יאס !רהָאי ץנאנ ַא ןוא טכַאנ עגיטנייה ןוא טכַאנ
 ןעכיוה ן'טימ ןוא זלַאה ןעגנַאל ןטימ ,?לזמ-םילש רעד שטייד
 -עג ןיא טערטרַָאּפ םוצ !?יומ ןיא עקּפיּפ רעד טימ ןוא קעדָאּפס
 יד רעדעיוװ ,ךילטנייוועג שטייד ףיוא ,עלעווירב ַא טגעלעגוצ ןעגעל
 -נַא ט ש רעד ראפ זנוא רע טקנַאד סָאד : אמתסמ השעמ ענעגנייא
 ,טייקניצראהבעיל ןוא טייקכילדנַײרפטסַאנ רעזנוא ראפ ןוא ןָאי צ
 -נייֵא ןייֵא ,ןעסענרַאפ טינ גיבייא ןוא גיבייא סָאד ןָאק רע סָאוו
 סָאװ ,ךייַא טלהָאמ ...! רע לָאז ןענערב ! ןָאק שטייד רענעסעגעג
 -עננָא ןוא ןעשניוועגנָא השעמ תעשב םהיא ןעבָאה עדייב רימ
 ! םלוע לש ונובר ,בלַאה שטָאח ןהעננֶא םהיא לָאז ,טשנעב

 םיוא ,קע ןייא --- םישדח עכילטע ךָאנ ןעגנַאגעגקעװַא זיא'ס

 רעד ןיא ,קַאלש ַא ןופ ןערָאװעג רוטּפ ,טָאג ןעקנַאד !שטייר
 טנעז ..!ןעוװעג היחמ טושַּפ ךיס בָאה ךיא !ּפָאק ן'טימ דרע
 .ףוס ןייק טשינ ךָאנ זיא'ס ,סיוא עשז טראה ? גיטרַאפ ןיוש רהיא
 ֿפָאז ךיא ,שעפעד ַא טכַאנייב םיצולּפ ןֶא רימ טמוק ןעטלעמונַא
 וצ ,רעכיג סָאװ ןוא ,סערַא ןייק ןערהַאפ וצ ןעמוק ,םשה ןעמל
 טָאה רע ; ןייטשלעגרָאג ןעמָאנ ן'טימ רחוס א ןעשטנעמ ַא םענייא
 רהעז ךימ ףרַאדַאב ןוא "עירָאטקיװ, לעטָאה ןיא טלעטשענּפָא ךיז
 פעטָאה ?.ןייטשלעגרָאנ ? סעדַא8 .טפעשענ ַא חכמ ןעבָאה גיטיונ
 ױזַא -- 7? ןעטײדַאב סָאד לָאז סָאװ 4 טפעשענ ַא ? עירָאטקיװ
 -יירט וצ ןָא עניימ אמתסמ ךימ ךָאד טביוה ...רעניימ וצ ךיא גאז
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 רשפא ,השעמס א ףיוא אישק א, םורָאװ ,ןערהָאפ לָאז ךיא ,ןעב

 ,עיסימָאק א רשפא ?ךַאז עניטיונ ַא יקַאט ,יז טגנָאז ,סָאד זיא

 ןערהָאֿפ -- ןעדערוצסיוא גנירנ זיא'ס רָאנ ..."? האובת רשפא

 "יוו רָאנ ! תואצוה סיּפע טסָאק סעדַא ןייק רהָאפ ַא ! סעדַא ןייק
 ןענירקעג בָאה ךיא ,רוציקב ? ץורית ַא סיּפע זיא ,טפעשעג דלַאב

 רהֶאפ ןוא ןהַאב ן'פיוא טצעזענפיוא ךימ בָאה ,ךעלברעק עכילטע

 "רעדנַאנַאפ ןָא ךיז ךיא ביֹוה ,סעדַא ןייק ןעמוקעג .סעדַא ןייק

 ךימ בָאה ךיא ? עירָאטקיװ לעטָאה ץינרע ָאד ןזיא וואו ,ןעגערפ
 ,ךייֵא ייב ָאד ןַאהרַאפ טשינ, .עירָאטקיװ ?עטָאה וצ טגערפרעד

 ַא ,רימ ןעמ טגָאז ,ןַאהרַאפ ?? ןייטשלעגרָאג ַא רענייא ,ךיא גָאז

 ; רעמונ ןיא ָאטשינ טציא זיא רע ? ןעד סָאװ רָאנ ; ןייטשלעגרָאג

 םוק ךיא .טכַאנ רעד ףיוא רעגייזַא ןהעצ ןייז חירטמ ךיז לָאז ךיא

 ; ןיײטשלעגרָאג ָאטשינ -- טכאנ רעד ףיוא רעגיײזַא ןהעצ ןהעג וצ

 םהיא ךיא לעוו ,הירפ רעד ןיא רענייזַא ןחעצ ןעמוק לָאז דיא

 -לעגרָאג ןיא ואוו -- הירפ רעד ןיא ןהעצ םוק ךיא .,ןעפערט

 רהעז ןוא ןעוועג סָאװ-רָאנ זיא רע ; ןייטשלעגרָאג ָאטשינ ? ןייטש

 םהיא ןעמ לָאז ,ענשזַארד ןופ דיא רעד ןעמוק טעוו'ס זַא ,ןעטעבעג

 ןהעצ רעדָא גאטייב יירד רעדָא ןעמוק ןייז ?חומ לָאז רע ,ןעגָאז

 רעד ייב ןהעצ םוק ךיא ,גָאטייב יירד םוק ךיא .טכַאנרעדּפיוא
 בָאה ךיא ,ךייַא גייט סָאװ ! ןיײטשלעגרָאג ןייק ָאטשינ -- טכנַאנ

 ןעסעגעג ,טכענ סכעז טימ נָאט סכעז סעדַא ןיא טרעגלַאװענּפָא ךיז

 בָאה ךיא ,ןעטסגנַא טימ ,םיועוו טימ םיוק ,ןעפָאלשעג תוכמ ,תורצ

 ןייטשלעגרָאג רעגיזָאד רעד ןייטשלעגרַאג םעד ףיוא טרַאװרעד ךיז

 "ראווש ַא דרָאב רענעש ַא טימ ,שטנעמ רעשיטייל ַא סיואיטזייוו

 ןעטעבענ ךימ ,ןעמונעגפיוא ןייפ רהעז ךימ טָאה רע ;רעצ

 ,שיריא בלַאה רימ וצ רע טכַאמ -- רהיא טנעז סָאד , .ןעציז

 -- ךיא ןיב סָאד , -- "4 ענשזַארד ןופ דיא רעד -- שטייד בלאה

 ךיוַא ייב, --- "4 ןעד זיא סָאװ .ענשזַארד ןופ דיא רעד --- ךיא גָאז

 רענייא ןָאיצנ א ט ש רעטניוו ןערהָאידַא-רַאפ ןעטלַאהעג טָאה

 *? ןעד זיא סָאװ -- .ךיא גָאז --- .רימ יב, -- "?שטייד ַא
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 ַא רעניימ ןיא שטייד רעד טָא -- רע טכַאמ --- ,,טשינרָאנ , --
 ,ןָארנָאל ןופ ףעירב ַא םהיא ןופ בָאה ךיא .סענישַאמ ןיא ףתוש
 ךיא לָאז ,סעדַא ןיא רימ ייב ןייז טעוװ רהיא זַא ,רימ רע טביירש
 ןעכילרניירפ א רהעז םהיא ןופ ןעבעגרעביא ,םשה ןעמל ,ךייַא

 -נ ַא טש רעניהור רעלהָאװ רעייֵא רַאפ ןעקנַאדּפָא ךייַא ןוא סורג
 -טסַאג רעייַא רַאפ ןוא טאהעג ךייֵא ייב טָאה רע סָאװ ,ןָאי צ
 -טנערַא ךילרחע רעייַא טימ ןוא טייקגיצרַאהטוג ןוא טייקכילדניירפ

 ,?ָאמנייק ןפוא םושב ךייַא סָאד ןָאק רע סָאװ ,םהיא ןעלדנַאהַאב ךיל

 ..! ןעבעל טעװ רע לייוו ,ןעסעגרַאפ טינ לָאמנייק

 םא ,ןעכער ךיא !ןעמונענ רימ ףיוא ךיז טָאה קילגמוא ןייַא

 "ןעבירַא ןעבעל סָאד ןעקנעש טעוו טָאג זַא ,בוט-םוי ךָאנ ,םשה הצרי
 "טנא ,טדָאטש רעדנַא ןייֵא ןיא ץינרע ענשזַארד ןופ ךיז ןעלקעּפ
 עצרַאװש ידלא וצ ,ןענַארט ךימ ןעלעוו ןעניוא יד ואוו ןעפיול
 ,שטייד ןעניזָאד ם'נופ ,לזמ"םילש ם'נופ ןערעוו רוטּפ יבַא --- רהָאי
 ,.!! ןערעוו רע לָאז ורכזו ומש חמי





 (גנולהעצרע)

 ,1909 רהָאי ןיא ןעבירשעג





 עינַאּפמָאק עכיליירפ יד

 .א לעטיּפַאק

 ןעסַאג עסיורג יד ןופ ענייא ןיא ,גָאטרעמוז ןעסייה ַא ןיא
 ,ץע פוה עי ןיא ןעגנָאז רימ ןעלעוו ,טדָאטש רעסיורג רעד ןופ

 -רעגנוי רעצראווש ַא ןהייצ יד ןיא רַאניצ ַא טימ טרעיצַאּפשעג טָאה
 ןעגָאז טינ ךייַא ןָאק ךיא ...רהָאי ַא ןופ ךעלקעב עטיור טימ ןַאמ

 "ענג טינ סַאּפ ןייז בָאה ךיא םורָאװ ,רהָאי לעיפיוו ןופ טַארוקַא

 טָאה ,דרעב ןעגָארטעג זנוא ייב ךָאנ טָאה עמ ןַא ,לָאמַא .,ןהעז

 ,טנייה .ןערהָאי ס'מענעי ןעצַאש טנָאקעג גנירג דרָאב רעד ךָאנ ןעמ

 ,םשה-ךורב ,ןעדיא ייב ןערָאװעג זיא דרָאב יד ןעלָאג ןוא ןערעש זַא

 ןוא עדרָאמ עטלָאנעג ַא ךייַא טָאנ ,הברדַא -- גנַאג רעגידעכָאװ א
 ךָאנ זיא ערעדנַא ... טלַא יז זיא ?עיפיוו טפערט ,הירב א טייז

 זַא ,טסייה סָאד ,ןעדיא ןענעז ייז יצ ,וליפא ןענעקרעד וצ רעווש
 .ךיליירג וליפא ייז ןעמ טנעקרעד ,ייז וצ וצ טוג ךיז טקוק עמ

 ַא .קוק ץכָאנ ,ןעגיוא יד ךָאנ ,זָאנ רעד ךָאנ ייז טנעקרעד עמ
 טנעייל ,ךייַא ףיוא טקוק רע זַא ,דיא ַא ;שרעדנַא רָאנ טקוק דיא
 טנעז סיּפע ?רהיא טנעז רעװ, :ןעניוא ענייז ןיא רעביא רהיא
 -- טגָאז 4 סטכעוהט רעייַא זיא סָאװ ןוא 4 ךילטנעק רימ רהיא
 ױזַא טא ?? ןעמוק ץטונ-וצ ערעדנַא סָאד סנייא רימ ןענָאק רשפא
 "רַאּפ רעזנוא וצ קירוצ םוא ךיז ןערהעק רימ רָאנ ...דיא ַא טקוק
 .ןַאמנעגנוי ןעצרַאװש םוצ ,ןיוש

 טינ ,עקינלָאװַאּפ ןעגנַאנעג ךיז זיא ןאמרעגנוי רעצראווש רעד

 "רָאנ טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא יװ ,?יומ ןופ רַאגיצ יד טזָאלענסױרַא
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 טכַאמ ןוא רַאגיצ א טרעכיוורעפ ,נָאטימ םענייפ ַא ןעסעגעגּפָא סָאװ
 -עגסיוא ןייפ רחעז ןעוועג זיא סנייז םינּפ סָאד ךיוא ."ןָאיצַאמ,
 יד רָאנ ,ףורַא טהערדענפיורַא סעסנָאװ יד ,טיור ךעלסעב יד ,טצוּפ

 ם'נופ לעברַא יד : ונייהד ,טּפַאחעג לעסיבַא ןעוועג ןענעז םישובלמ
 ןעוועג ןענעז ןעזיוה יד ,טצנַאלגעג לעיפוצ לעסיבַא ןעבָאה קַאשזריּפ

 לָאמַא ןענעז ייז שטָאח ,ןעטעלביטש יד ןוא ,ןעטערטעגסיוא לעסיבא
 ,ךעלּפענק ענעש טימ ןעטעלביטש עטריקַאל ,עגיטראסיורג ןעוועג
 ,טעוועצופעגרעטנוא לעסיבַא ,רעטלע רעד ףיוא ,רעטציא ןעבָאה

 ןעסַאצּפָא יד ןוא ,טעקסירטעצ קראטש רָאנ ,ןעסירעצ טשינ הלילח

 טנַאזעגסיױא טָאה לעשילעּפַאק סָאד ךיוא ,טחעדדעגסיוא לעסיבַא
 םורָאװ ,דיגנ רעסיורג ןייק טשינ ןייז ףרַאדַאב סָאד זא ,דוס םעד
 זיא ,עדָאמ רעד ןופ סיורַא גנַאל ןיוש זיא ןָאסַאפ רעד סָאװ ץוח ַא
 -יבַא טערַאבעגּפָא ןוא טרעגעלעגוצ ןעוועג ןיילַא לעשילעּפַאק סָאד
 ַא רהעז-רהעז --- ןעטעפ טימ טצלַאמשרעפ עמשַאט יד ןוא עלעפ
 .לעשילעּפַאק ןיימעג

 ןײרַא ךיז רע טּפַאח םיוק זַא ,עכט ַאזַא ןיוש טָאה תולד רעד
 שילעּפַאק ן'פיוא םהיא ייב ךיז רע טגעל ?כ םדוק זיא ,םענייא וצ
 וצ ךיז רע טביולקרעפ םעדכָאנ ןוא ,לעוויטשדץיּפש יד ףיוא ןוא
 ןיגרע ואוו ןעטרָאד ןופ סיוא-טגינייר ,ןיירַא לעטייב ןיא םהיא
 ייוצ א רעכיא טזָאל ,ענעבירענּפָא ןייֵַא ,עטלַא ןייֵא עבטמס ט

 ַא סיוא טבייר ןוא טסָאּפ רעד ןופ ?סיּפעצער , ַא טימ ךעלּפענק
 ךיוא יז לָאז ,עבטמ ַא לָאמ א ןעכַאמ ךיז טעוװ רעמָאט זַא ,לעכעל
 | | .ןעכירקסיורַא

 יפהעצעג. ,גיהור ןעגנַאגעג זיא ןױשרַאּפ רעגיזָאד רעד גילדעוו |
 ירעליטש ןעגנוזעגוצ ןוא לעקעטש ן'טימ טהערדעג ןוא ,טירט עט
 רעטסנעפ יד ןיא ףורַא טקוקעג ץלַא ןוא ןוגינ םענייפ ץנאנ ַא דייה
 ַא רעדָא זיא סָאד זַא ,ןעניימ רעכיז טנָאקעג ןעמ טָאה ,ןייֵרַא
 הנידמ רעדמערפ ַא ןופ רעהַא ןעמוקעגּפָארַא .זיא סָאװ ,רעדנעזייר
 לעסיבַא ןעגנַאגעגסױרַא ךיז רע זיא --- ןוהט וצ סָאװ טינ טָאה ןוא
 ַא טכוז סָאװ ,נשות רעגיה ַא זיא סָאד רעדָא ,טדָאטש יד ןעקוקנָא
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 ַא ןעבָאה לָאז סָאװ ,רעיומ א ןעלעטש וצ ףיוא ץַאלּפ ןעטָארעג
 ןעטרָאג ל?עקיטש ַא שטָאח טימ ןוא ןאטנָאפ א טימ ףיוה ןעטיירב

 ןהעזרעד ,רעיוט ַא ןעבענ ךיז רע טָאה טלעטשענּפָא .סאנ רעד וצ

 : ןעזיירנ ןעבעיז טימ לעטעצ טּפעלקעגוצ ַא

 ַא רַאפ ניטליג ,גנוגהָאװנעמאזוצ ַא גיליב ּפֶא ךיז טיג סע,
 ,"רוחב

 ןערעירפוצ ַא ןעזיוועב ךיז טָאה דלעה רעזנוא ןופ םינּפ ן'פיוא

 לאו א טכוז ןוא רוחב ַא זיא רע זַא ,תועמשמ יד .עלעכיימש
 ךָאנ טימ ןענהָאװו וצ םינ םהיא טרהַא סע ןוא ,;נונהָאוװ עלעוו

 : .ןעצימע

 םהיא טימ טרעטעלקעגפיורַא ןוא "שזורטס , םוצ ןעגנולקעגנָא

 רעטסניפ ןיילק ַא ןיא ןעמוקענניירַא רע זיא ,קָאטש ןעטפניפ ן'פיוא

 ,םעדיוב ַא ףיוא קַאלשנעביוט ַא יו ןהעזענסיוא טָאה סָאװ ,?ע'רדח

 ןעזנָארב ַא טימ ןױשרַאּפ םענעקורט ,ןעכיוה א ןעפָארטעג טָאה ןוא

 ירג א טימ ןוא ּפָאק ן'פיוא עניסיל ַא טימ ,םינּפ גידנעצנַאלג

 -נעב ןעכָארבעצ ַא ףיוא רעטסנעפ ם'ייב ןעציז ,לעדרעב ןערָאשעג

 ןעגנאנעג זיא ןיױשרַאּפ רעטלַא רעד ,ןעסָאריּפַאּפ ןעהערד ןוא לעק

 -עננָא טינ ןוא ןעגנאגעג טינ זיא רע ,טסייה סָאד ...ןָאהטעגנָא

 ,טעמב ,ןָאהטעגסיוא ןעסעזענ זיא רע---ןָאהט

 טינ טעװ רהיא ביוא ,ןדעדנ ןיא ןושארה םדָא יו ,ןעגָאז ןעמ ןָאק

 לעדמעה ,ןעסירעצ ,טעטסַארחעצ א םישובלמ ןייק רַאֿפ ןענעכער

 עסיוורָאב ענעסכַאװעב ענעקורט עגנַאל יד ףיוא ןוא ,עינק יד זיב

 רעדָא ןערָאװעג טכַאמעג ןענעז סָאװ ,סעטשעמ ענדָאמ רֶאַּפ ַא סיפ

 סיוועג רעדעל ןופ --- קַאז ןעטלַא ןייֵא ןופ רעדָא ,רעיּפַאּפ עלובַאב ןופ
 .טשינ

 "ניירא ן'רַאפ ןענַאטשעגפיוא טשינ זיא רעטלַא רעגיזָאד רעד |
 ,םכילע-םולש םעד ןעגעקַא ןענָארטעג טינ טָאה ,טסַאג םענעמוקענ

 ןוא ןעציז ןעטעבעג רָאנ ,ןעגיוא יד ןעביוהעגפיוא טינ וליפא ןוא

 -נערעטיצ ַא ןוא ענעסכַאוװעב ,ענעקורט ַא ,עננַאל ַא ןעגיוצעגסיוא

 ; חרוא ן'פיוא גנידנעקוק טינ ,ןָאהטעג גָאז ַא טָאה ןוא דנַאה עניד
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 .טציז ---

 -עגסיוא טָאה טייז ןייז ןופ ןױשרַאּפ רענעמוקעגניירַא רעד

 -בלַאה םוצ ןָאהטעגנ גיינ ַא ךיז טָאה ןוא שילעּפַאק םעד ןָאהט

 טימ ןעכבוז ןעביוהעגנָא רע טָאה םעדכַאנ .תיבה-לעב ןעטעקַאנ

 רהעמ זיא'ס תמחמ ןוא ,ןעצעזרעדינַא ךיז לָאז רע וואו ,ןעגיוא יד

 ןעוועג ךָאד זיא לעקנעב סָאד ןוא ,?לעקנעב ןייא יװ ןעוועג טינ
 ןעלַאפעג ןוא טהעדדעגמורַא לעסיבַא ךיז רע טָאה ןכל --- ןעמונרעפ
 ןעצעז ךיז רעכיילג זיא ןהעטש ןעביילב רעדייא זַא ,לכש ַא ףיוא
 .דנעוו יד ייב ןעהעטש סָאװ ,ךעלטעב יירד יד ןופ לעטעב ַא ףיוא

 טָאה סָאװ ,ךיוא תיבה-לעב םעד ןעלעפעגנ זיא ןַאלּפ רעניזָאד רעד

 "עג ךיז טָאה רע ןוא ,טײברַא רעד ןופ ןעניוא יד ןעסירעגּפָא טינ
 : רעטרעוו עניזָאד יד טימ ןױשרַאּפ םענעמוקעגניירַא םוצ טדנעוו

 ףיוא ךייַא םענ ךיא סָאװ ,טינ ?עביארַאפ ןייק רָאנ טָאה ---

 -נוא ָאד ןוא ,ןעסיורד ןיא סייה ךילקערש זיא'ס ;?טַאלַאח ןיא,
 אמתסמ טליוו רהיא ! םנהיג רענייר ַא ,רעסייה ךָאנ זיא ךַאד ן'רעט
 ,פעטעב ןיימ ,שרוח ַא ןעברַאק רעיפ ? ריטרַאװק יד רימ ייב ןעגניד

 -ָאמַאס ם'נופ רעסַאװ סייה גָאט ןיא לָאמ ןייא ,טנַאװעגטעב רעיא

 ? סטכעוהט רעיא זיא סָאװ ,רעחירפוצ ףיוא ךָאװ עלַא טלעג ראו

 רעטנוא חרוא רעד םהיא וצ טכַאמ --- ? סטכעוהט ןיימ ---

 ךיא ןוא ?רעסַאװ סייה גָאט ןיא לָאמ ןייא ...מה --- .זָאנ רעד

 ,לָאמ ייווצ טנעכערעג בָאה

 "בוטש ַא ןעד טנעז רהיא ? לָאמ ייווצ רהיא טפרַאד סָאװ ---

 - ,סַאג ןיא אמתסמ םורַא ךָאד ךיז טהערד רהיא ?שטנעמ

 --- .חרוא רעד םהיא וצ טכַאמ --- .ךיז ןעמ טהערד ןעהערד ---

 ַא ךיז טסולג ,חירפרַאפ םייהַא לָאמַא טמוק עמ ,רעבָא טפערט סע

 .קנורט

 .רעסַאװ ןעמ טקנירט ---
 .הצע רעד רַאפ ךייֵא קנַאד ַא --
 / .סָאװ רַאפ ָאטשינ --
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 טפרַאו ,תיבה-לעב רעטעקַאנ-בלַאה רעד םהיא טרעפטנע ױזַא
 טשינ קוק ןייא ךָאנ טָאה ןוא עגר ןייק ףיוא טײברַא יד קעװַא טינ

 | ,טסַאג ן'פיוא ןָאהטעג
 רעד םהיא טגערפ -- ? סע טסייה ,ָאד רימ ןענעז לעיפיוו ---

 ? ךעלטעב יירד ןיירַא טנָאקעג רעהַא ןעבָאה ױזַא יו ,טקוק ןוא טסַאנ

 םינכש יירד יװ ,סיורג ױזַא ,סָאד טסייה ,ןייז ןעלעוו רימ ---
 .תיבהדלעב ַא רענייא ןוא

 רָאנ העז ךיא ? תיבה-לעב ַא רענייא ןוא םינכש יירד ---

 ? רהיא טפָאלש עשז ואוו .ךעלטעב יירד

 ןיוש רימ לע ךיא ! עה-עהע ? ךיז רהיא טגרָאז רימ רַאפ ---

 .ךיוא שיט ן'פיוא ןעפָאלש ןָאק ךיא .טרָא ןייֵא ןענימעג

 ןעועג זיא רע .טשַאררעביא ןעציז ןעבילבענ זיא חרוא רעד

 רעניזָאד רעד סָאד ךיז טעװ ױזַא יו ,ןעסיוו וצ נירעיגיינ רהעז

 ןוהטניהַא ,לשמל ,ךיז ןעלעוו ואוו ןוא ,שיט ן'פיוא ןענעל רעטלַא

 סָאװ ,ןעשנעמ א יו ,טכַארטעב םהיא טָאה רע ? סיפ עננַאל ענייז

 טָאה ןוא ןעטלַאהניַא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה ןוא ,נעװו ןופ טדער

 : ןָאהטענ גערפ ַא טרָאפ יקַאט םהיא

 רעכיוה אזַא ןָאק ױזַא יו ,ןעסיוו ןעוועג ןלעב א טלָאװ ךיא ---
 ? שיט ןעצרוק ַא ףיוא ןעפָאלש שטנעמ

 שיט םעד וצ וצ-טקור עמ ?יױזַא יו ,טינ טסייוו רהיא ---

 .טוג סיוא ןיוש טמוק ,ןעשיט ייווצ ַא ךָאנ

 .שיט ןייא רָאנ רעבָא ךָאד טָאה רחיא ---

 ,טוג טשינ יקַאט זיא ---

 א טוהט ןוא טסאנ רעד ךיז טכארט -- ?! ץל רעטלַא ןייַא

 : תיבה-לעב םעד גערפ

 עטאר עטשרע יד ןעלהָאצ ןעמ ףרַאדַאב ,סָאד טסייה ,ןעוו ---

 ? ךָאו רעטשרע רעד רַאפ

 ּפָאלק רלַאב יקַאט זיא ,ךייַא רַאפ זיא ריטרַאוװק יד ביוא ---

 .טרָא ן'פיוא הנושמ התימ ַא : רע טגָאז יו ,להעצ ןוא
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 -הרמ ןייק טשינ ןעוועג ךיוא ןייֵלַא זיא סָאװ ,טפַאנ רעד
 ןעביירט ֹוצ טָאהעג טנייפ טינ ךיוא ןייֵלַא טָאה ןוא קינ הרוחש

 ,שפנ םענדָאמ ןעגיזָאד םעד ןופ טקיצטנַא ןעוועג זיא ,סעװָאטַאק

 קוק ַא ןעניוא יד ןעביוהעגפיוא טשינ טייצ עצנַאנ יד טָאה סָאװ
 -סיווַא טָאה רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא ןוא ,םהיא ףיוא ןוהט וצ

 -םיוא םעד םהיא טגעלעגרעדינַא ןוא לעברעק ןרעבליז ַא ןעמוקעב
 רעגניפ ןייא טימ טקורעגוצ לעברעק סָאד תיבה-לעב רעד טָאה ,בָאג
 ןוא טסַאג ן'פיוא ןעגיוא יד ןעביוהעגפיוא טשינ ץלַא ןוא ךיז וצ

 | | | ..ןעסָאריּפַאּפ יר וצ רעדעיװ ןעמונעג ךיז
 -עגפיוא זיא רע ןוא ,ןעסָארדרעּפ טסַאג םעד ןיוש טָאה סָאד

 : םהיא רַאפ ךיז טרידנעמָאקערענּפָא ןוא ןענאטש

 .רעצייווש ידַאקרַא --
 -טנעעגּפָא תיבה-לעב רעד םהיא טָאה -- ! רעלָאטנעזנָארב '---

 "רעד ןוא טסַאג ן'פיוא,ןעניוא יד ןעביוהענפיוא טשינ ,ץרוק טרעפ

 ענעקורט ,עראד ,עגנַאל ייווצ ךיז ןענעגעזעג וצ ףיוא םהיא טגנַאל

 .רעגניפ עגיראה
 רעצייווש ידַאקרַא ךיז טָאה ,ריט רעד ייב ןענַאטשעג ןיוש

 : תיבהדלעב םוצ טחערדעגסיוא

 ןענעז רעװ ,רעלָאטנעזנַארב רעבעיל ןיימ ,רימ עשז טגָאז ---

 ? עניימ םינכש ייווצ ענעי
 טשינ ןוא ןעסָאריפַאּפ יד טהערדענ ץְלַא טָאה רעלָאטנעזנַארב

 .םהיא ףיוא ןוחט וצ קוק ַא בעילוצ טסאנ םעד ןָאהטענ

 ?ןערעייז סוחי םעד ןעסיוו ניטיונ יקאט טפרַאד רהיא ---

 רהיא טעוו ,היכז יד ןעבָאה ןוא טָאג ייב ןייז הטרעוו טעוו רחיא זא

 רעד ,"לָאנ; טסייה רענייא .ייז טימ ןענעקאב ךיז טכאנרעד ףיֹוא

 םענייאניא ןעדייב זנוא טימ ןוא ךייֵא טימ ןוא ,?לָאמש , רערעדנא

 רהיא טנעז ."עינַאּפמָאק טע לָאמש ,לָאנ, ןעמוקסיוא סָאד טעװ

 ןעגנערב ןייז חירטמ ךיז טנַאק רהיא !ועידַא ? ןעדעירמוצ ןיוש

 | .שזטנאב רעייא
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 .ב לעטיּפַאק

 רעטלַא רעד ףיוא ןעגנַאגעגקעװַא ןזיא רעצייווש  ידַאקרַא
 ,לעצנער ןיילק ַא ןופ ןענאטשעב זיא סָאװ ,שזַאנַאב ן'כָאנ עיצנאטס

 ,לשמל ,ךיז ןָאק סָאװ ...טימ טּפָאטשעגנָא ,טקַאּפעג טסעפ רָאנ
 ,טינ סייוו ךיא ?לעצנער ןיא ןַאמ-הרבח ןימ ַאזַא טָא ייב ןעניפעג

 ןוהט קוק א קשח קרַאטש ןָא דימת ןופ בָאה ךיא --- ,רהיא ױזַא יו
 יד טנעיילעג בָאה ךיא טניז ןופ ןוא -- ,ןיירַא לעצנער ןיא םענעי

 ןערָאװעג קשח רעד רימ ייב זיא ,לערָאּפ רעזירַאּפ םעד ןופ השעמ

 ןעלהעצרעד ךייַא ךיא לע ,טייצ טָאה רהיא ביוא .רעסערג ךָאנ

 : ןעצרוק ןיא השעמ עגיזָאד יד
 ,ןירַאּפ ןיא רָאפ טמוק עטכישעג יד
 "יז; ַא טימ "רע, ןייֵא

 | .ןעיוו ןופ יז ,ןילרעּב ןופ רע

 ;ערעװו טלָאזעג ןעבָאה ייז ,טסייה סָאד .הלכ ַא יז ,ןתח ַא רע

 יֹוקְנֶא ףיוא זירַאּפ ןייק ןערהָאפעגפיונוצ ךיז ייז ןענעז ,הלכ-ןתח

 .ךיז ןעק
 ןיא ןערהָאפרַאפ ייז ןענעז ,טייצ ןייא ןיא ןערהָאפ וצ ןעמוקעג

 יענ ,ןערעמונ ענעדעישרעפ ןיא ךיז טלעטשענּפָא ןוא ?עטָאה ןייא

 ירָאג ייז ןעבָאה ,טנעקעג טינ ךיז ןעבָאה ייז תמחמ ןוא ,ךילטנייוו
 .ןערעדנַא ם'נופ סָנייא טסואוועג טשינ

 ןעמ טנערפ חשעמ ַא ףיוא) השעמ ַא ןעפערט ךיז ףרַאדעב
 ךעלצנער ענייא ץלַא טאהעג ערייב ןעבָאה ייז : (אישק ןייק טשינ
 ,ןעשנעמ יד ןוא ,ךעלעסילש ענייא ץלַא טימ קירבַאפ ןייא ןופ

 ןעטיברעפ ךיז ןעבָאה ,שזַאנַאב םעד ןעגָארטעגּפָארַא ןעבָאה סָאװ
 וצ ןוא ,לעצנער רהיא םהיא וצ ןעגָארטעגניײרַא ,תורצוי יד טימ

 .ֿלעצנער ןייז --- רחיא

 ,ןייז וצ רעהעג סע יוװ ,ךיז ןעשַאװעגנייַא ןוא ךיז ןָאהטעגסיױא
 טלָאװעג ,לעצנער סָאד ןעסָאלשעגּפָא ייווצ יד ןופ רעדעי ךיז טָאה
 ךייא טלעטש ןוא .הלכ"תהח רַאפ טסַאּפ סע יװ ,ךיז ןוהטרעביא
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 ןעמענסיורַא ןעביוהעגנָא ןעכבָאה ייז זַא ,גנושאררעביא רעייז רָאפ

 "סנַאמ -- יז ןוא ,עש'הבקנ -- רע :םישובלמ יד ןעטרָאד ןופ

 עלַא רָאנ ! תושלח ןעלַאפעג טינ רעיש עדייב ןענעז ייז ! עשליב

 רעטשרע רעד זַא ...גירעיגיינ ךָאד ןענעז טלעוו רעד ףיוא ןעשנעמ

 ןיא ןעקוקניירַא ןעביוהעגנָא ייז ןעבָאה ,ןעגנַאגעגרעביא זיא קערש

 "סיורַא ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןוא רעפעיט ךָאנ ןיירַא ךעלצנער יד

 טימ קעּפ ןעּפעלשסױרַא ,ןעכַאז ענרָאמ-הנושמ ןעטרָאד ןופ ןעמענ

 טליוװ ךעלעוויוב עדמערפ ןוא --- יײלרעלא ךעלעווירב ,ןערעיּפַאּפ

 סנייא ןערָאװעג רהָאװעג זיא ןעמ ןוא --- ! ןענעייל אקוד ךָאד ךיז

 ןעוהט ,ךיז ןעלעפעג ייז ןעוו סָאװ ,תורוס עכלעזַא ןערעדנַא ן'פיוא

 ,ןערהַאי האמ עבלַאה ַא ּפָאךעבעל ןוא הנותח ןעבָאה ,ךודיש ַא

 ייז ,רוציקב ...וליפא קלחטנהעצ ןייק ןעננַאגרעד טינ ייז ןעטלָאװ

 .ךודש סיוא --- ןעיוו ןייק יז ,ןילרעב ןייק רע ,ןערהָאמעצ ךיז ןעבָאה

 ס'רעצייווש ידַאקרַא רעזנוא וצ ןעמענ ךיז רימ ןעלעוו דניצַא

 .לעצנער

 סרעגלָאק ענערעיּפַאּפ רֶאּפ ַא ,שעוו לעסיבַא ןעוועג זיא טרָאד

 "ּפַאּפ עטרעכיורעגסיוא ןופ ףךעלעדיּפ עכילטע ,ןעטעקנַאמ טימ

 ךעל'םיליפת עניילק רֶאּפ ַא טימ לע'םילהת ַא טימ לע'רודס ַא ,ןעסָאר

 קַאּפ רעצנַאג א ןוא ,(! ןעצַאש טינ ןעמ רָאט המשנ עשידיא ַא)

 "םעדָאפ עטיור טימ ןוא עטנעלענפיונוצ-טוג ,עטשַאטענפיונוצ טימ

 , .ןעטרָאק ךעלשעט ענעדנוברעפ דייז

 רעצייווש ידַאקרַא זַא ,טשּפ םעד ןענרעל רימ ןעפרַאד םעד ןופ

 ייב ןעטלַאה גוט סָאװ וצ רָאנ .,?עטרעק ןייק טנייפ טשינ טָאה

 זַא ,תועמשמ יד ןיא ?ןעטרָאק טימ אשמ ַאזַא לעצנער ןיא ךיז

 ןוא -- ןעטרָאק זיא ,הסנרּפ ןייז טסייה סָאד ,טפעשעג ס'ידַאקרַא

 ייב טגערפעגכָאנ טוג ךיז .תועט ןייק טאהעג טשינ ןעבָאה רימ

 ךיז טהערד רע זַא ,ןערָאװעג רהָאװעג רימ ןענעז ,עטנַאקעב ענייז

 יד ןופ שוריּפ רעד .רע טבעל יקַאט ןופרעד ןוא ןעטרָאק םורַא|

 ןוא ,,ןהעטשרעפ סע ףרַאדעב עמ ;טָאלג טינ זיא רעטרעוװ עניזָאד

 /ףימ .ןעסיוו ,םשה הצרי םא ,סָאד רימ ןעלעוו טייצ רעד טימ
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 לייוורעד .עיסעּפָארּפ ןייז וצ רעטעּפש ןערהעקמוא ךָאנ ךיז ןעלעוו

 .םינכש עגירעביא יד טימ ןענעקעב ךיז רימ ןעלעוו

 רעד ףיוא לעצנער סָאד ןעגָארט וצ טכַארבעג טָאה ידַאקרַא זַא
 ןיוש טָאה רדח ןיא .טכַאנרַאפ ןעוועג ןיוש זיא ,ריטרַאוװק רעיינ

 ןעסעזעג זיא שיט ם'ייב ןוא לעּפמעל טרעכיוררעפ ַא טעדַאשטעג

 עגירעגנוה טימ ,םינּפ סָאלב ַא טימ שפנ רענדָאמ ַא ןעבירשעג ןוא
 .רָאה עטרימשעגנָא-קרַאטש ,ערעטיש ענעגיובעגרעטנוא טימ ,ןעגיוא
 טימ לעקַאשזריּפ עוָאשטנושעשט ַא ןיא ןעוועג רע זיא ןָאהטעגנָא
 טימ רעיּפַאּפ ןופ רענלָאק ןעסייוו-רָאלק ַא ,לעברַא עטיירב ענדָאמ

 עסייוו עלָאמש עניד טימ ,רעייפ יו ,ןעטיור-ףרַאש ַא סּפינש ַא
 ,ךעלעסיפ עקשטעניילק רָאּפ ַא ףיוא ןעזיוה

 רעד ןופ ,םינכש יירד יד ןופ רענייא ןייז זומ סָאד ,םינּפַא,
 .טכַארטעג ידַאקרַא ךיז טָאה -- .?ינַאּפמָאק טע לָאמש ,לָאנ, הרבח

 ,לעטעב ַא ףיוא לעצנער סָאד טגעלענּפָא ןוא ןעמוקעגניירַא

 ןעטיור ן'טימ שפנ ן'רַאפ טלעטשעגרָאפ רעצייווש ידַאקרַא ךיז טָאה
 ןעטיור ן'טימ שפנ רעד ןוא ,םינותחת עסייוו יד טימ ןוא סּפינש
 -סיוא ,טּפַאחעגפיױא ךיז טָאה םינותחת עסייוו יד טימ ןוא סּפינש
 "נוא יד טימ ןָאהטעג לעסיירט ַא ,ןעלירב יד ךינ רעד ףיוא ןָאהטעג

 .רָאה עטרימשעגנָא ענעגיובעגרעט

 ,ךיז טצעז ,טציז ?ןכש רעיינ רעזנוא רהיא טנעז סָאד --

 רעטנוא םהיא טגנָארט רע ןוא -- ?טינ רהיא טציז סָאװ רַאפ
 ,לעקנעב עניצנייא-ןוא-ןייא סָאד

 ערעטיש רָאנ ענעניובענרעטנוא עטעפ יד ,סּפינש רעטיור רעד
 ,קַאשזריּפ ןעווָאשטנושעשט ם'נופ לעברַא עטיירב ענדָאמ יד ,רָאה

 וצרעד ןוא שפנ ם'נופ לוק ענירעזייה סָאד ,םינותחת עסייוו יד
 םענייאניא גנידסלַא סָאד -- סנייז ןעננירּפשרעטנוא סָאד ךָאנ

 טמרַאדעב טָאה ידַאקרַא רעזנוא ןוא ,ןח ןעטעבעיז םעד טַאהעג טָאה
 "ןצסיוא ןופ ןעטלַאהנייא ךיז לָאז רע ,ןעזייא !יופ רעקראטש ןייז

 ,זײרַא םינּפ ןיא ךיילג רעטכעלעג ַא םהיא ןעסיש
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 טָאה -- !טביירש ,טביירש ? לעווירב א טביירש .רחיא ----|

 .לעקנעב סָאד ךיז ןופ טקורענּפָא ןוא טנַאזעג םהיא וצ רע

 ךיא .ךוב א ביירש ךיא ,?עווירב ןייק טשינ ביירש ךיא -- ||

 ַא ,ךימ רהיא טהעטשרַאּפ ,רעביירש 8 ןיב ךיא .רדסכ ביירש

 ןייז ףיוא ןהעטשרעפ וצ ןעבעגעג רענעי םהיא טָאה --- .רבחמ

 יד טימ טלעסיירטענוצ ןוא טצנאטעגרעטנוא ,עמיטש רעגירעזייה

 -עב ידַאקרַא טָאה ָאד ןוא ,ךעלרעה ענעגיובעגרעטנוא ערעטיש

 -רעגניּפ עניילק עניד טימ ךעלטנעה עסייוו עניילק .רָאּפ ַא טקּרעמ

 -רַא עטיירב יד רעטנוא רענעלק ךאנ ןהעזעגסיוא ןעבָאה סָאװ ,ךעל

 | | .קַאשזדיּפ ןעוָאשטנושעשט ם'נופ לעב

 "ציא רהיא טניירש עשז סָאװ  רעביירש א טנעז רהוא ---

 - .ןעביירשַאב טינ ָאד זנוא טלָאז רהיא ,רָאנ טהעז ? רעט

 גירעזייה ןעטָאטעצ ַא טימ טכַאלעצ ךיז טָאה רעביירש רעד =

 ייב יו ,ךעלדנהייצ עצרַאװש עניילק ןעזיועבסױרַא ןוא רעטכעלעג

 ךס ַא טסע עס סָאװ ,ראפרעד ןהייצ יַלֲאק טָאה סָאװ ,דניקס א

 | | | ,םעקרעקוצ

 ,םענעי ןעביײרשַאב סָאװ ,רעביירש יד ןופ טינ ןיב ךיא --

 .טינ ךימ טעּפעשט רענעי ז ַא ,ןערהעג ןיב ךיא

 זַא ,ןיימ ךיא ןוא ,רבחמ רעד טרעפטנעעג םהיא טָאה ױזַא

 לָאז רע וליפא ןעוו ןעד ,רעטרעוו עגירעביא ןיטולחל ןעוועג זיא'ס

 סָאד זַא ,ןהעטשרעפ טנַאקעג ןיילַא ןעמ טלָאװ ,ןעגָאז טינ סָאד

 .םינ םהיא םעּפעשט רענעי זַא ,ןערהעג זיא סָאװ ,שנעמ .ַא זיא

 : רעטקַארַאכ רעייז טימ סױרַא ךיג ךיז ןעזייוועב ךעלשנעמ עכלעזַא

 עכלעזַא ."ךימ טלהָאמ יֹוזַא ןוא ךיא ןיב סָאד ַא טָא ,

 יד ןוא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןעבעגעגרעביא יירטעג ןענעז ךעפשנעמ

 םנָאק רהיא .ייז טריטַאָאלּפסקע ,ייז טימ טפַאש טלעוו עצנַאג

 .טליו רהיא סָאװ ייז טימ ןוהט ,ךעלקירטש ןעטכעלפ ייז ןֹוכ

 -נייק ךייַא ןעלעוו ייז ; םינשייב עסיורג ןענעז ךעלשנעמ עכלעזַא

 ייז ןַא ,ייז ;לזמ רעטסניפ רעייז ףיוא ךיז ןענַאלקעב טינ לָאמ

 עדמערפ רַאפ ּפָא-ןעמוק ,תורצ ס'מענעי ףיוא רָאנ ייז ןענייוו ,ןענייוו
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 ןהענסיוא ןענָאק ,ןעמוקוצרעביא גָאט ַא סָאװ טימ טינ ןעבָאה ,דניז
 ןָא ךיז ןעּפַאח ,ןעגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא
 ךיז ןעּפעלק ןוא םענעי וצ ךיז ןעלוט ,דרעווש ַא ןופ ףרַאש א ןָא
 ןעביײרטוצּפָא ןוא ןעסיײרוצּפִא ייז רעווש זיא'ס זַא ,קרַאטש ױזַא ןָא
 / ,,פעטניה יירטעג תמא ןייֵא יו ,ךיז .ןופ

 . לעטיּפַאק

 -נעטסרהעמ טמוק ףליה זַא ,טלעוו רעד ףיוא ?לכ ַא זיא סָאד
 טלָאװ ןױשרַאּפ רעזנוא טימ סָאװ טסייוו טָאג .טכירעגמוא לייהט
 רבחמ רעד ןוא רעלָאטנעזנַארב םיצולּפ ןָא טינ טמוק עס ןעוו ,ןעוועג
 ."ערילח , רעד ןופ רעקיטש עצנַאנ םהיא ןענעייל וצ ףיוא טשינ טרעה
 ,רעקרַאטש ַא ,רעדנוזעג ַא ,שנעמ רעגנוי ַא סָאװ ,השעמ ַא סייוו ךיא
 ,ןָא טלָאמער ןופ .דנעה יד רעטנוא רבחמ ַא ייב ט'שלח' עג טָאה
 רעד ואוו רע טפיולטנַא ,רבחמ ןעמָאנ םעד טרעהרעד שנעמ רעד זַא
 | .טסכַאו רעפעפ רעצרַאװש

 ןוא ,ןברק א טקישעגוצ ןיוש ךייַא טָאה טָאג !יפעדיישט ---
 קעווא רָאנ טגעל ,ונַא ? תוישעמ ערעייַא טימ םהיא טעשטומ רהיא

 .ןײרַא ליומ ןיא סיּפע ןעמענ רעסעב רימָאל ןוא ,"ערילח;
 טדנעוועג ךיז תיבה-לעב רעד טָאה רעטרעוו עגיזָאד יד טימ = |
 -- לעקעּפ ַא שיט ן'פיוא ןָאהטעג ףרָאװ ַא טָאה ןוא רבחמ םוצ
 -אט ַא טימ לעטיורב ַא ,"עקלָאּפָאנָאמ , לעשעלפ ַא ןעגעלעג זיא טרָאד
 ,טכַארטעב םהיא טָאה ידַאקרַא ןוא .סעקלעביצ רַאּפ ַא טימ עקנַאר
 ןעוועג זיא םהיא ףיוא ,ןוהטנָא ם'ניא טנעקרעד טינ רָאנ םעמכ
 טימ ךיש עלעג ,דמעה סייוו ַא ,עטָאּפַאק עגיד'תבש עצרַאוש ַא
 רעסייוו רעטיירב א -- ּפָאק ן'פיוא ןוא ,סעקצנָארּפש עטיור
 רעצנַאנ ַא -- ןעגיוא יד ףיוא ענסנעּפ ַא טימ שילעּפַאק רענעיורטש
 ןעלקניוו עפרַאש יד טימ םינּפ ענעזנַארב-לעקנוט סָאד !טנַארַּפ
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 יװ ,ןהעזעגסיוא ןוא שילעּפַאק ןעסייוו ן'רעטנוא טצנַאלנעג טָאה

 .עוטַאטס ענעסָאנענסיױא ןייֵא

 ךיז ןופ ןעפרָאװענּפָארַא טָאה רעלָאטנעזנָארב תיבה-לעב רעד
 ןעגידעהירפרעדניא ם'ניא ןעבילבעג ןוא םישובלמ עגיד'בוט-םוי יד

 ערַאד עגנַאל יד טקעטשענניײרַא ,ןע'נושארה םדִא ןופ םיטסָאק

 ַא השעמ תעשב ןוא סעטשעמ ענדָאמ-הנושמ יד ןיא סיפ עגירָאה
 ; ןָאהטעג גָאז

 ! ייט טכַאמ ,עט'תיבה-לעב ַא טייז ,ילעדיישט ,ונַא --

 ,םינותחת עסייוו יד טימ ןוא סּפינש ןעטיור ן'טימ רבחמ רעד
 ודובכ תליחמב טָאה ,"ילעדיישט , םהיא טפור תיבה-לעב רעד סָאװ
 ןילק א טעב ן'רעטנוא ןופ טּפעלשענסױרַא ןוא ןעניובעגנָא ךיז

 -םיוא סָאד םעד טימ ןעגנַאנעגקעװַא זיא ןוא ל?ערַאװַאמַאס גיכייב

 ףיוא םהיא ייב ןהעזעגסיוא טָאה ?ערַאװַאמַאס סָאד ןוא ,ןעלעטש

 ןהענ תעשב .רעטומ רעיירטעג ַא ייכ דניק ןיילק ַא יו ,דנעה יד

 "עטיש יד טיִמ טלעסיירטענוצ ןוא טצנאטעגרעטנוא רבחמ רעד טָאה
 ףיז רע טָאה ,ןעמוקעגניירַא ןוא ,ךעלרעה ענעגיובעגרעטנוא ער

 רהיא ףיוא ךאז עכילטיא טלעטשעגקעװוַא ,רעזעלנ יד וצ ןעמונעג

 ,עט'תיבה-לעב ע'תמא ןיִוַא יו ,ךעלדנעה עסייוו עניילק יד טימ טרָא
 ןוא ,לעשיפ ן'טימ טיורב סָאד ןעטינשעגפיוא ןערָאװעג זיא ךיג
 ן'םיוא תיבה:לעב רעד ,שיט םורַא טצעזעג ךיז ןעבָאה יירד עלַא

 ךיז טָאה עמ ןוא ,ךעלטעב יד ףיוא םינכש ייווצ ענייז ןוא לעקנעב
 "לָאּפָאנָאמ , ךעלּפַאק וצ ןעמונענ רעהירפ ,ייט ןעקנירט טצעזעג

 טלָאװ עמ יו ךיילג ,ךילטימעג ץנַאג ןַארַאט טימ ןעסיברעפ ןוא
 ,ןערהַאי המכו המכ ןופ ןיוש עטנַאקעב עטלַא ךיז ןעשיווצ ןעוועג

 סיּפע ךיז טרעה סָאװ ,זנוא טלהעצרעד ,ילעדיישט ,דניצַא ---
 | ? טלעוו רעד ףיוא סעיינ

 םעדכָאנ ,רבחמ םוצ רעלָאטנעזנַארב ןעפורעגנָא ךיז טָאה ױזַא

 קוק ַא לָאמ עטשרע סָאד ,סָאריּפַאּפ ַא טרעכיוררעפ טָאה רע זַא
 עבָארג א טרעכיוררעפ טָאה סָאװ ,ןכש םעיינ םעד ףיוא ןָאהטעג
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 ףיוא הלונס עטוג ַא ןעוועג טלָאװ רהיא ןופ ךיור רעד סָאװ ,רַאגיצ
 .ןענעילפ ןעביײרטוצסיורַא

 =--- .ןכש םעיינ םוצ תיבה-לעב רעד טכַאמ -- 4 רחיא טרעה --
 ייב ןעהעזעג ךייא בָאה ךיא זַא ,ןערהעווש טגעמעג טלָאװ ךיא
 ? ?ררַאיליב , ןיא ן'ינעדַאמעס

 .רעטיור ךָאנ ןערָאװעג ןענעז ךעלקעב עטיור ס'נכש רעזנוא
 טָאה עמ ואוו ,?עטרע סָאד ןענַאטשעגנָא טינ ,םינּפַא ,םהיא זיא'ס
 : טרעפטנערעפ יװ ךיז רע טָאה ,ןהעזעגנ ןעטרָאד םהיא

 טכַאמ גָאטיײב .ןייז טלהָאמענ ןעש רהעז ןָאק סע ,ךילגעמ ---
 עבלַאה א ףיוא ןײרַא ךיז ןעמ טּפַאח ,ןוהט וצ סָאװ ָאטשינ ,ךיז
 .דרַאיליב ןיא טלעיּפש עמ יוװ ,ןהעז העש

 -טע ןהעזעג ןיילַא ךייֵא בָאה ךיא זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא --
 ךיז ןעהערדמורַא דנעה יד ןיא ןעקעטש ןעגנַאק ַא טימ לָאמ עביל
 העטשרַאפ ךיא .עטָאּפַאק ַא ןהֶא אקוד ןוא ,שיט םענירג םורָא
 טימ ךיילג הסנרּפ ַא ? ךיז ןעמעש וצ ןַאהרַאפ ָאד זיא סָאװ ,טינ
 ,תוסנרּפ עלַא

 טקנוּפ ,טגָאז עמ יװ ,ןעפָארטעג תיבה-לעב רעזנוא טָאה ָאד
 רעצייווש ידַאקרַא טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא ןיירַא ברַאק ןיא
 ,ךילטנעגייא ,טסייה סָאד .דרַאיליב ם'נופ רָאנ טבעלעג ךַאבעג
 -רָאק ,טגָאזעג ןעכיוא ןיוש ןעבָאה רימ יו ,ןעוועג הסנרּפ ןייז זיא
 ןערחעק ,ןעסיוו רהיא טפרַאדעב ,דרַאיליב טימ ןעטרָאק רָאנ) ,ןעט
 ,לשמל ,םינתוחמ עטנעהָאנ ץנַאג לָאמטּפָא ,ענעגייא ךעלקיטש ןָא ךיז
 ַא ,בצק טימ עסקַאט-לעב ַא ,תונכדש טימ טקעמש רמלמ ַא יו
 ,המורכו ,הכודכו ,הבנג טימ ריקנַאב ַא ,טָארקנַאב טימ רעמערק
 ,המודכו

 רעצייווש ידַאקרַא רעזנוא טָאה ,הסנרּפ-"לעב ַא שנעמ ַא יו
 ןייֵלַא לעיּפש סָאד .דראיליב ןיא ןעלעיּפש וצ ןייֵלַא טַאהעג טנייפ
 נונעג םהיא טסָאק סע ןעד ,ןערָאװעג סאמנ גנַאל ןיוש םהיא זיא
 ,טלעיּפש רעגעי יװ ,ןעקוק ןוא ןעציז ןעוועג זיא אדבוע ןייז ,דלעג
 : ."םענעי רַאפ ָאזַאמ ןעטלַאה , ןוא
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 ,טפעשעג ןימ ַא זיא סָאד --- דרַאיליב ן'פיוא ?ָאזַאמ ןעטלַאה ,

 רַאפ טשינ ןענעכער רימ ןוא ,עזרעב רעד ףיוא ןעטפעשעג עלַא יו

 - ,טונימ ייווצ ַא ףיוא ףיורעד ןעלעטשּפָא ךיז גירעביא
 "רעפ ןוא טרעכיודעגנָא קרַאטש ,סיורג ַא רָאפ ךייַא טלעטש

 ,ןעגיוצעב סנירג טימ ,ןעשיט עגנַאל עכילטע טימ ,רדח טגידורב

 ןיא ןופ םורַא ךיז ןעהערד ,טייל עננוי ןעטסניימ וצ ,ןעשנעמ ןוא

 ,סנעקעטש עטַאלג עגנַאל טימ טכאנ רעד ןיא טעּפש זיב הירפ רעד

 רע ןוא ,סעקלַאג ענרענייב עסייוו עטקָאטעג יד ןיא ךיז ןעלעיצ

 "עיטרַאּפ יד טגידנעעג , טָאה רעד ,סעקלַאג רהעמ טכַאמעג טָאה סע

 |  ,דלענ סָאד וצ טמענ ןוא

 רעד ןוא ,ייווצ רָאנ ,ןעטסניימ םוצ ,ןעלעיּפש --- ןעלעיּפש

 ןעציז ,ןעניױשרַאּפ םינימ ענעדעישרעפ ,םלוע רענירעביא רעצנַאג

 עמ ןוא ,לעיּפש סָאד ףיוא ןעקוק ןוא דנעוו יד ייב םורַא ןוא םורַא

 רעהירפ טעוװ ייווצ יד ןופ רעוו ,סרעלעיּפש יד רַאפ דלעג ןייַאיטנעל

 .ָאז א מ ןע ט לא ה ןעפורעגנָא דרעוו סָאד --- ,עיטרַאּפ יד ןענידנע

 ,ןעטסילַאיצעּפס עסיורג ןַאהרַאפ ןענעז סרעלעיּפש יד ןעשיווצ

 עטשרע יד ןעניוועג ,"רָאפ, ןעניוא עכילטע םענעי ןעבעג סָאװ

 ןעבעג ,ןעלעיּפשרעּפ קרַאטש ןָא ייז ןעביוה םעדכַאנ ןוא עיטרַאֿפ
 ַא ןערהענמוא טשרמולכ ןעכַאמ ,(?סָאטשיּפָאלק,) גנעג עשלַאפ
 ןעמ טּפַאח טימרעד ןוא ,("עשזַארדנעמ ,,) רנַאה רעד טימ .רעטיצ
 ם'ייב סיוא טרַאנ עמ ןֹוא (ךעלעבייט עגידלושמוא) "סענָאשזיּפ ,
 עניזָאד יד ףיונוצ ןערהיפ סָאװ ,חרבח יד .ץנימ לעסיב סָאד םלוע

 רעדָא ,"םיתב-ילעב , ןעמָאנ ן'טימ ןעפורעגנָא ןערעוו ,סרעלעיּפש

 | יב | ."סעקישטרָאװַאנ ,

 לָאז סע ,ןעוועג זיא ?סעקישטרָאװַאנ , עניזָאד יד ןופ רענייא

 ,רעצייווש ידַאקרַא חרוא רענייפ רעזנוא ,ןייז טינ הּפֹוח ןייק וצ ךייַא

 ךיז ,דרַאיליב ם'נופ ןעכָארקעגסױרַא טינ טייצ עטצעל יד זיא סָאװ

 ךיז ןוא ךיור ן'טימ ןעסעגעגנָא ךיז ,טכַאנ יװ גָאט ןעטרָאד טקייוװעג

 יד טימ ןוא הּפ-לובנ ן'טימ ,ךעלטרעוו ענעש יד טימ טרעהעגנָא

 .ןעטרָאד סָאװ ,ןעלַאדנַאקס יד ןוא תוללק יד טימ ןוא ןע'תקולחמ
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 רעסיודנ ַא ןידַאקרַא רעזנוא רַאפ ןעוועג זיא סָאד .רָאפױעמוק
 ,ןעוועג זיא רע ןעד ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ,הדירי ע'תמא ןייֵַא ,לַאפּפָארַא
 תורצ יד םהיא ןעבָאה סָאד .רעלעיּפש-ןעטרָאק ַא ,ךילטנעגייא
 ןוא גירעדינ ױזַא ןעזָאלּפָארא ךיז לָאז רע ,וצרעד טכַארבעג ענייז
 סָאװ רָאנ .סעקישטשררַאיליב ןעשיווצ ?קישטדָאװַאנ , א ןערעוו
 -רַא רעזנוא ךיז טנַאמרעד ןוא ? הסנרּפ בעילוצ דיא ַא טינ טוהט

 טרחיפעג, טָאה רע תעשב ,ןערהָאי עטוג ענעי ןָא רעצייווש .ידַאק

 ,ןעדָאחַארַאּפ יד ףיוא הרבח טימ ןערהָאפעג ,"לעיּפש עסיורג ַא

 ; קּפ5ל רע סענעשעק יד טגיניירעגסיוא םהיא ןוא זָאה ַא טּפַאחעג
 טקוקעגנָא טינ ,גנַאל-ןעכָאװ ןענעלעג ןעלעטָאה יד ןיא םעדכָאנ ןוא
 ; טלעיּפשעג ןוא טלעיּפשעג ןוא טלעיּפשעג רָאנ ןוא ןייש עגיטכיל יד
 : "קעלעבַאיד , ןיא קנַאב א ןעפרָאוועג ,ןעבולק יד ןיא ,םעדכָאנ ןוא
 טרעדנוה ןוא ,גיצרעיפ רַאפ ניצפופ ,גיצנַאװצ ראפ גיצנאווצנואפניפ
 רעיפ ןוא ,גיצכעז טרעדנוח רַאפ טרעדנוה ייווצ ןוא ,גיצנַא רַאפ
 ידַאקרַא רעזנוא ןוא -- ,גיצנַאװצ טרעדנוה יירד רַאֿפ טרעדנוה
 | .ןעצרַאה .ם'נופ ץפיז ןעפעיט ַא סױרַא-טזַאל

 ;:םעד ףיוא יצ ,לארשי תולנ ףיוא ? ױזַא רהיא טצפיז סָאװ ---
 | ?לעיּפש רעד ןיא טינ ךייֵא טהעג עס סָאװ

 ידָאקרַא טכַאמ -- ? טנייה טלעיּפש רעוו - ? לעיּפש רעפָאװ ---
 ןוא רסיק ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,שנעמ א יװ ,ענימ ַאזַא טימ
 ךיז ןעמ טלעיּפש תומה-ךאלמ ן'טימ --- .הכולמ יד ןערָאלרעּפ טָאה
 ןענעז ואוו !לעיּפש ַא יוא ,לעיּפש ַא ןעוועג זיא לָאמַא !טנייה
 טרעדנוה "ןעריטנָאּפ , טנעלט עמ סָאװ ,ןערהָאי יד ןעמוקעגניהַא
 יירד ? טרָאק א ףיוא רעטרעדנוה ייוצ ? טרָאק ַא ףיוא ןעברַאק
 ? טרָאק ַא ףיוא רעטרעדנוה

 םהיא טנערפ -- ?טלעיּפשעג רהיא טָאה .סיורג ױזַא)
 .ןעטכַארטעב וצ טכער םהיא ןָא טשרע טביוה ןוא רעלָאטנעזנָארב

 טימ ידאקרַא טכַאמ -- ? סיורג ךייֵא ייב טסייה סָאד טָא ---
 ןענעז סָאװ ,ןעפיש ענייז ןופ טדערעג טלָאװ עמ יװ ךיילג ,תולדג
 טימ ךיז טָאה רע סָאװ ,ייליבוי ןייז ןופ רעדָא ,םי ץ'פיוא ןעגנַאגעג
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 ןעֿפורעגנָא דרעװ סָאד טָא --- .טלעוו רעד ןעגעק טנייפעגסיוא םעד
 טָאה ןעריטנָאּפ טרָאק ןייא ףיוא תואמ ףניפ ןוא . ? סיורג ךייַא ייב
 ןענעז רימ : סע ךיא קנעדעגנ טנייה יװ ױזַא .? ןהעזעג לָאמַא רהיא
 "פעקנעב , ןיא --- קוק ַא והט ךיא ; סרעּפָאלק חרבח עטוג ַא ןעסעזעג
 ןַאמ-הרבח ןיימ ."עניצנייא , דנעזיוט טעמכ ןופ עקיטיוּפ ַא טניל
 -רַאק , : םהיא וצ ךיא גָאז ?? ָאנדָאנוא ָאטשט , : רימ ףיוא טקוק
 "ל עיטעשזאקירּפ ָאקלָאקס, :םעדכַאנ רימ וצ רע טכַאמ "!וט
 יי ..."! וטרַאק , : ןיײרַא שיט ןיא ּפָאלק ַא ךיא והט

 -נָאּפ , ןוא בולק ןיא זיא רע זַא ,רָאפ ךיז טלעטש ידַאקרַא ןוא
 ןעגיוא יד ןוא םהיא טמַאלפ םינּפ סָאד ןוא ,טרָאק ַא ףיוא "טריט

 יױזַא ןיירַא שיט ןיא קַאלוק ן'טימ ץעז .ַא טוהט רע ןוא ,ןערעוופ |
 ףיוא טעב ם'נופ ּפָארַא טינ רעיש טלַאפ רבחמ רעד זַא ,קרַאטש
 קערש טימ טקוק ןוא רעטדיױט ַא ףיוא ךיז טּפַאה רע } דרע רעד
 ,קרַאטש ױזַא ןע'רעלָאטנעזנַארב טלעפעג סָאד .,.ןכש םעיינ ן'םיוא
 | ; ןידַאקרַא וצ ןָא ךיז טפור ןוא ךיז טכַאלעצ רע זַא

 ?רבחמ רעזנוא ףיוא ,ךייַא טעב ךיא ,רהיא טגָאז סָאװ ---
 ,רהיא טסייוו --- ןעבעגעג ןעמָאנ ַא םהיא ךיא בָאה "יֿפעריישט,
 ,ילעשטייד ַא יו ,טצוּפענסיױא דימת רימ טהעג רע לייוו ? סָאװ רַאפ
 טסַאּפ עס ,ָאיֵא .ילעריישט ןערָאװעג רימ ייב ילעשטייד ןופ זיא
 ? םהיא

 ידַאקרַא טכַאמ -- ! שטנעמ ַא ןיב ךיא יו ,ןעטסָאמעגנָא --
 טצינרַאפ ןוא טנוזעג טגָארט --- :ן'ילעדיישט וצ ךיז טדנעוו ןוא
 עבַאב ןיימ יוװ ,דייהרעטנוזעג ןעסיירעצ םהיא טלָאז ןוא טנוזעג
 ןופ טעוװעצינעגרעביא רימ טָאה עמ תעב ,ןעגָאז טגעלפ עצלָאט
 .תועובש ףיוא תופנכ-עברַא ןייֵא ?עדיײלקדןעטַאװ גידרעטניוו רהיא

 -רַאװש ,עניילק ענייז טזייוועב ילעדיישט ןוא ,ןעכַאל יירד עלַא
 ,ךעלדנהיוצ עצ

 רעטייוו טנָאז --- ...מה ? טלעיּפשעג רהיא טָאה סיורג ױזַא ---
 םעיינ ןייז ןופ גיוא ןייק ּפָארַא טינ ןיוש טזָאל ןוא רעלָאטנעזנַארב
 סָאװ ,?יומ ם'נופ ךיור טימ ליונק ןעצנַאג ַא סױרַא-טזָאל ןוא ,ןכש
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 -יוק ךיור רעד .רַאניצ ס'ידַאקרַא ןופ ךיור ן'טימ ךיז טנעגעגעב
 טפול יד ןוא ,לע'רדח רעטסניפ עניילק סָאד ןָא-טליפ ןוא ךיז טלעק
 זיא עלעּפמעל םענעש ם'נופ ןייש רעד ןופ זַא ,טכידעג ױזַא דרעוו
 ,ערעדנַא סָאד סנייא טהעז עמ סָאװ םיוק-םיוק

 אטא

 ר ?עטיּפַאק

 ןעמ ףרַאדַאב לעיּפש ַאזַא ןערהיפ וצ ףיוא ?  טלעג ןוא ,ונ --
 רעלָאטנעזנַארב םהיא וצ טכַאמ -- ! םעדָאפ ןעבָאה סיּפע ךָאד
 סָאד ,הלוח םעד רָאסעּפָארּפ רעסיורג ַא יו ,םהיא טכַארטעב ןוא
 .ניוא ןייא טימ קוק ַא םהיא ףיוא טוהט רע סָאװ םיוק-םיוק ,םסייה

 ןוא ידַאקרַא םהיא טרעפטנע -- ?רהיא טגערפ טלעג -- י
 ? רהיא טנערפ טלעג --- : ןהייצ יד ןופ רַאניצ עבָארג יד סױרַא-טמענ
 ,"סרעיירפ, גרַאק ,"ןענָאשזיּפ , גרַאק ! לעמיה ןיא ןערעטש יװ ױזַא
 ענעטַארבעג יד יװ 4? טלעװ רעד ףיוא ןַאהרַאפ ןעטָאידיא גרַאק
 ךעלעטערש יד יו ,ןיירַא ליומ ןיא ךיילג ייז ןעהילפ ךעלעבייט
 : ןע'שלח ,ךיז ןעטעב ,ןעגעקַא ךיילג טלעג סָאד ךייַא ייז ןעגָארט
 ..!זנוא טימ טלעיּפש יבא ,המשנ יד זנוא ייב וצ-טמענ ,טָאנ
 ןעד ,טוג ץנַאנ סע סייוו ךיא ! סָאד ןענעז ןעטָאידיא עכלעזַא טָא
 -עגנָא בָאה ךיא זיב ,טָאידיא רעטכער ַא ןעוועג ןיילַא ןיב ךיא
 ַא ןעכַאמ ןעביֹוהעגנָא בָאה ןוא ירטס םעד טּפַאחעג ןוא טקעמש
 ,ןעוועג זיא'ס !ןעוהָאי ,ןערהָאי יִא !רחא ןפואב רָאג לעברעק
 ידַאקרַא ךיז טכַארטרעפ השעמ תעשב) !ןערהָאי ,רהיא טרעה
 ענעי .(ןעצרַאה ם'נופ ץפיז ןעפעיט ַא סױרַא טזָאל ןוא רעצייווש
 .ןערהעקמוא טשינ ,ארומ ךיא בָאה ,ךינ ױזַא ךיז ןעלעוו ןערהָאי
 !פעטרעטש א !סעדַא ,סעדַא יִא !ןעװעג סָאד זיא סעדַא ןיא
 ,סעדַא םעד ןיא !ןעמוק טעװ חישמ זיב יקַאט סָאד לָאז ןעבעל
 ןיהַא ןעמוקעגנָא ,ןעסכַאװעגפיוא ךיא ןיב ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ
 -ךָאב ַא ,רעטעקַאנ ַא ,ןייז לָאז טרערענסיוא טינ ,עיבַארַאסעב ןופ
 ,ךיא סכַאװ ןעסכַאוו ןעד .עקלוב ַא וצ טלעכייטשענ ןוא ,רעסיוו
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 "ןמוש , ןעסיורג םעד -- סוחי עמאס ןופ - ,ןעסיוו רּהיא טפרַאד.
 ןיימ זַא ,סע טסייה ןושל רעזנוא ףיוא - ;לעקינייא ןייֵא ?ס'םידנב-
 ןוהטנָא סָאד טיהעג ,דָאב ןיא רמוש ַא ןעוועג זיא ןרהא בר עדיוז
 ןעליג ייווצ עצנַאנ רַאפרעד ןעמוקַאּב טָאה ןוא ,םיתב-ילעב יד ןופ
 םהיא ייב ןענעז םינטק-םיתילט .לעיפיוו ןעד ,שטעּפ ץוח ַא ,ךָאװ ַא

 -ווערהיר ַא ןעוועג ! םינותחת ,לידבהל ,טימ ןערָאװעג ןעלַאפרַאפ

 ייב טנַאקעג ןָאנ רעד רעטנוא ,ןייז ?חוס רימ ריז לָאז ,ךַאז עגיד

 שייבמ ,וד טסוהט סָאװ :ןעגָאז םענעי ! ןעגָארטקעװַא םהיאי

 ,טָאד טסייה ,םהיא ייב ! םֹולשֹו סח -- ןויזב ַא ןוהטנָא ,ןעלעטש

 ,ןעטלאהעגפיוא ךיז ךיא בָאה ,הכרבל רכז ,ןרהא בר ןעדייז ם'ייב
 ; רעסעלש ןעבעיז רעטנוא טייוו ןעוועג זיא רעניימ עטַאט רעד ןעד

 א רעביא ,רדח א ןיא רעדנוזַאב דובכ סיורג טימ ןעסעזעג זיא רע
 טיחעג םהיא טָאה ריט רעד ייב טַאדלָאס ַא ןוא ,םתסח ןמ ?ובלב

 טיולּפ ן'רעביא ,םולשו סח ,רעבירַא טינ לָאז רע ,גיוא טוג ַא ןופ

 ףיז טָאה ןעבעל לָאז עניימ עמַאמ יד ןוא ,חרביו ַא ןעכַאמ ןוא
 ,טכייה סָאד ,ןעוויוא ןעדמערפ ַא ייב ןעקַאב ןוא ןעכָאק טנערעלעג

 "ראק ןעבלַאהרעדנָא רַאפ טושּפ רָאנ ,הוצמ בעילוצ םולשו סח טשינ

 טימ ןייז ךיוא לָאז ךיא ,טלָאװעג וליפא יז טָאה ,ךָאװ ַא םיניוב

 יד רעבָא טָאװ ,טסעק ןעסע םענייאניא רהיא טימ ,ךעק ןיא רהיא

 טשינ (לערעּפ טימ תיריגנ ענעש ץנַאג ַא וליפא) עט'תיבה-לעב
 "ןיע ןייק ,יז טנָאז ,סע ךיא ; טיטעּפא ןיימ ןעגָארטרעביא טנָאקעג
 ךיא בָאה .געו םעד ןעבענעג רימ טָאה עמ ןוא ,יירד רַאפ ,ערה
 םהיא טימ ,הכרבל רכז ,ןרהא בר ןעדייז םוצ ןעמוקנָא טזומעג

 ןיא .םידנב יד ףיוא ןעבעג גנוטכַא ןוא דָאב ןיא ןעציז םענייאניא
 ,ןערעיודעג טנַאקעג טשינ ננַאל טָאה סָאד סָאװ ,רעבָא ןורסח רעד
 ע'נמוזמ ףיוא ךרצנ רעסיורג א ,םכילע אל ,ןעוועג ןיב ךיא תמחמ
 לׁש הטורּפ א ,ןענָאז טלָאז רהיא ,טַאהעג טשינ בָאה ןוא ,סעקיּפָאק
 ןעכַאמ ןעביוהעגנָא בָאה ןוא ןעוועג בשיימ ךימ ךיא כָאה .תשוחנ
 טעב ךיא ,ןעּפעלש ,סענעשעק עשיתבה-לעב יד רעביא עיזיווער א

 זיא'ס יבא ,ןעהיילטנא ןוא ןעזיוה עדמערפ ןופ ,רובכ רעיא רעביא
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 ,ןעפלעה רימ טעװ טָאנ זַא --- ,עבטס ַא ,ןענַאו ןופ ןעוועג רָאנ
 גנַאל ךייַא ךיא לָאז סָאװ ,רוציקב ...ןעבענּפָא אמתסמ ךיא לעוװו

 טָאה עמ זיב ,סענעשעק טרעביורטענ גנַאל.יױזַא בָאה ךיא .? ןעיירב |

 רימ בעילוצ טָאה עמ ןוא לַאדנַאקס ןעסיורג ַא םימ טקַאּפעג ךימ

 טוומעג בָאה ךיא ןוא ,עלעטש רעד ןופ טגָאזענּפָא ןעדייז םעד
 ידכב ןוא ,סעדַא ןייק קעװַא ןוא ,"עידַא, ?עטדעטש ןיימ ןעגָאז

 -רַאפ ךעלעוויטש יד ךיא בָאה ,העיסנ יד רעווש ןייז טינ רימ לָאז'ס

 : רהיא טגָאז יו ,ןעסע וצ סָאװ ?ייוורעד טָאהעג יקַאט ןוא טפיוק

 ַא ,ךיא יו ,"רקב-ךכ, ַאזַא סעדַא ןייק ןעמוקעג ...ךרדל חריצ

 גנוי רענעש ַא ; ןהעצעבעיז-ןהעצכעז רֶהָאי ַא ןופ ?ע'רוחב-הוצמ-רב

 -סח ,טשינ ,עלעטש ַא ןעטָארטרַאפ רלַאב ךיא כָאה ,ןעוועג ךיא ןיב

 -טשרעב ןופ טפעשעג א ןיא רָאנ ,רָאטנַאק ןיא ן'יתרפא ייב ,םולשו

 א יב טלעטשעג ךימ בָאה ךיא ,טסייה סָאד ,סכַאווהֹוש טימ ךעל

 ףליה ס'טָאג טימ בָאה ןוא ,רעצופלעװיטש ַא רַאפ רעצוּפלעװיטש

 -ַאב ?עוויטש רַאּפ א ןעצוּפּפָא ןעד ,טלעוו רעד ייב ןעוועג ןח אשונ

 א ,דניושעג ןוא ךיג ןחעג ףרַאדַאב טיײברַא יד ,ןענָאק ןעַמ ףרַאד

 -- לעטשרעב ןערעדנַא ן'טימ בייר א ןוא לעמשרעב ןייא ףיוא ייּפש
 -ענפיונוצ בָאה ךיא ,ךייא גיוט סָאװ ...! יכדרמ-חשמ ךלח ןוא

 ןיימ ףיוא !ָאהטעג ייּפש ַא בָאה ןוא סנעשַארנ עכילטע יד ןענַאלש

 ,טפעשעג ַא טנעפעעג ןיילא ןוא רָאטַאטַאַָאלּפסקע םעד תיבהדלעב

 סכַאװהוש טיס ךעלטשרעב רַאַּפ ַא טלעדנַאהעננייַא ,טסייה סָאד

 -עשיר , רעד ףיוא לָאשַאּפ ןוא ,שיטייל ַא לעטסעק-סופ ןעש ַא טימ

 ףיוא ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ,ךיא בָאה טײברַאעגנ ןוא .ןעטייברַא ?עיל

 א זיב ןענַאלשעגפיונוצ ךיז ,סנעשָארג יד ןעבילקעג ,םילכ עלַא

 רעד ןוא ,רעּבליז ןייר --- רוהט בהז ןופ םענעגייא ןייֵא רעגייז
 ,ןעסיוו יז זָאל ,לערעיירד ַא טקישעגקעװַא עיבַארַאסעב ןייק עמַאמ
 רעד גייפ = טלעטשעגנסיױרַא ןוא -- סעדא ןיא ןהוז ַא טָאה יז זַא

 ףרַארַאב ,טָאג רעסיורג ַא ןאהרַאֿפ רעבָא ךָאד זיא .טלעוו רעצנַאג
 םעד ןיא ןעטרָאד ןוא ,ריטקַארט ןעשידיא ַא ןיא טסעק ןעסע ךיא/
 רהיא טימ היפהפי ַא עט'תיבה-לעכ א ןייז ףרַאדַאב ריטקַארט
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 ףרַאדַאב .,עזָאר יז ןעמ טָאה ןעפורעג רָאנ ,לעזייר ןעמָאנ ןענילייה
 טרער ןוא יז טהעג ,רעיילש ןיא ןערעוו ןעלעפעג אמתסמ רהיא ךיא

 טניורק ןוא ךיז וצ וצ ךימ טמענ ןוא טפעשעג ןיימ ןופ ּפִֶא ךימ

 ...ָאליידיקיװ ַא רַאפ ךימ

 ןוא ,רעלָאטנעזנָארב ןָא ךיז טפור -- ?ססָאװ ַא רַאפ --

 : םהיא ךָאנ ילעדיישט

 ? טכַאמעג ךייַא ןעמ טָאה סָאװ רַאפ --
 סָאװ טינ רהיא טסייוו ָאליידיקיוו ַא .ָאליידיקיוו א רַאפ ---

 ,ענימ אזַא טימ טרעדנואוורעפ קראטש ידַאקרַא טכַאמ -- ? טסייה

 טסייה סָאװ טיגנ טסייוו רענעי זַא ,טרעהרעד סָאװ ,שנעמ א יוװ

 ןעפורעגנָא דרעוו ָאליידיקיוו ַא ,שטייטס -- .גינָאה טימ איצומ א

 טמענ ,געוװ םעד ןעבעג םענייא ףרַאד עמ זַא סָאװ ,ןושרַאּפ אזַא
 ןופ עינק רעד טימ םהיא טינ עמ ןוא קרַאק ם'ייב ןָא םהיא ןעמ

 "רַאפ טנייה .."ךלי לוננרתה הז, :םהיא טגָאז עמ ןוא ןעטניה

 ןיב ָאליידיקיו ַא ןוא ?'טסייה סָאד סָאװ ,ןיוש רהיא טהעטש

 ייב ןעוועג ןח אשונ בָאה ןוא ,רעטכעלש ןייק טינ אקוד ןעוועג ךיא

 רימ ןיא ןעוועג זיא עזָאר עגיזָאד יד ,ץרוק .ןעניוא יד ןיא רהיא

 טרהַאגעג רהעז טָאה ןוא ,נעט ןעיינ יד ןיא ץאק ַא יו ,טבעילרַאפ

 "עג רהיא ךיא בָאה .ןעבָאה הנותח רהיא רַאפ לָאז ךיא ,רימ וצ

 ? ןןעד סָאװ רָאנ ;ןייפ רהעז ,יתיתכהמ --- ןעבָאה הנותח : טנָאז

 ןייז לשלשמ יקַאט ,טסייה סָאד ,"הבותכ תופסות, א ?יװ. ךיא

 טקוקעגנָא ךימ יז טָאה ."עניצנייא, דנעזיוט ַא שטָאח םינמוזמב

 ,ךילטנייועג ? טרהיפענסיוא טָאה רעוו רָאנ .םענעגושמ ַא יװ

 ַא רהיא טימ ןעמונעגסיוא ךיא בָאה הזל ץוח ןוא .יז טינ ,ךיא

 רָאט ױזַא ,ןעטפעשעג ערהיא ןיא טינ ךימ שימ ךיא יו ױזַא ,יאנת

 ןעטפעשעג עניימ ןוא .ןעטפעשעג עניימ ןיא ןעשימ טינ ךיז יז

 טיײיברַאעג ןעמ טָאה גָאטייב .ןעטרָאק ןוא דראיליב ןעוועג ןענעז

 טניימ ,ױזַא יו רָאנ .ןעטרָאק ןיא --- טכַאנייב ,דרַאיליב ן'פיוא-

 רעדניק עטסנעש יד טימ ןעשטנעמ עטסנייפ יד ?טײברַאענ ,רהיא

 טנערעלעג ךיז ,ןיירַא טפעשענ ןיא זנוא וצ ןעמוקניײרַא ןענעלפ
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 ןעצנַאג ַא ןָא ךיז טלעיּפש עמ ןַא ןוא ,דרַאיליב ן'פיוא ןעלעיּפש

 טימ ןעסייברַאפ טכַאנייב םעדכָאנ ןעמ זומ ,דרַאיליב ן'פיוא גָאט

 ? ןיינ זַא ,רשפא טגָאז .לעטרעק ַא

 רעד ילעדיישט טשינ ,תיבה:לעב רעד רעלָאטנעזנָארב טשינ

 ןעטעבעג ןעבָאה ייז ןוא ,ןיינ זַא ,ןענָאז טנָאקעג ןעבָאה רבחמ

 ידַאקרַא ןוא ,רעטייוו ןעלהעצרעד ייז לָאז רע ,ןכש םעיינ םעד

 "רעד ןוא רַאגיצ עשירפ ַא טרעכיוררעפ ,בעילוצ ייז טוהט רעצייווש

 ,רעטייוו טלהעצ

 טאוואטאעטיווטטאואפ

 ה ?עטיּפַאק

 יו ,ןעלהעצרעד טפרַאדַאב ,ךילטנעגייא ,ךייַא טלָאװ ךיא ---
 סָאװ רַאפ ןוא ,היפהפי ןיימ טימ טדיישעג ךימ בָאה ךיא ױזַא

 טָאה יז ?עציּפש ןימ א רַאפ סָאװ ןוא ,טדיישעג ךימ בָאה ךיא

 .ןייז םעוו השעמ יד זַא ,ארומ רעבָא ךיא בָאה .ןָאהטעגּפָא רימ

 ףיוא ,םשה הצרי םא ,ּפָא סָאד ךיא געל ןכל ,גנַאל וצ ?עסיבַא
 .רעטייוו ריס העג ךיא -- יכדרמ השמ ךלה ןוא ,הבר-יאנעשוה

 תינולּפ תב תינולּפ ןיימ טימ טנענעזעגנּפָא ךימ בָאה ךיא ,רוציקה

 טּפַאחענּפָארַא ךיס בָאה ןוא ,רעטייוו ןערהָאפעגקעװַא ןיב ןוא

 בָאה ןוא ,ץעּפוהעי ןיא ָאדיַא-טָא טצעזַאב ךימ בָאה ןוא ,וצרעהַא

 -ײטשַא ,ןָאק טפעשענ ַא רַאפ סָאװ .טפעשעג ַא ןעכוז ןעביוהעגנָא

 ךיא ןיִב הכאלמ ַא ףיוא זַא ?ךיא יװ ,שפנ ַאזַא ןעכַאמ ,רעג

 ךימ ןעסעגרַאפ עטַאט ןיימ טָאה ןענעכער ןוא ןעביירש ; ךילכליופ
 ןערעיּפַאּפ טימ רעדָא ןרָאק טימ ןוא ץייוו טימ ןעלדנַאה ; ןענרעל
 ,סחו הלילה ,רעמָאט ,טאהעג ארומ ךיא בָאה עזרעב רעד ףיוא
 ןומ ךיא זא ,ױזַא ךימ ?עדנַאהרַאפ ךיא ,ןייז טינ לָאז העש יד
 -רַאפ טינ רימ לָאז ךיא ,גנַאב רימ טיףט -- ןעלעטש טעדכָאנ ךימי
 רעד טּפַאח , ,טלעוו רעד ףיוא בָאה'כ סָאװ ,ןעמָאנ ןיימ ןערימש

 יו -- ,,ןעביילברעביא לָאז ןעמָאנ רעד יבַא ,טלעג סָאד חור
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 ןיא רע זַא ,םעדכָאנ ריקנַאב ןעטנַאקַאב א לָאמַא טנַאזעג בָאה'ב:
 ..ךיא שטעּפ טזיילענ ךָאנ טָאה ןוא רערעיפ ַא ןהֶא ןעבילבעג

 טרָאפ ךימ בָאה ךיא זיב ,גנַאל ױזַא טהערדענמורַא ,טהערדענמורַא

 -טיא -- וחנימל ברוע ?2 : רהיא טגָאז יו ,םעניימ וצ ןענָאלשענוצ

 ַא טימ טנעקַאב ךימ בָאה ךיא ; ןייוו ןייז ךיז טניפעג רעקנירט רעכיל
 ןעביוהעגנָא בָאװ ןוא ,דַארג ןעשיתבה-לעב ןיא אקוד ,ךעלזייה רַאּפ

 עלַא ףיונוצ ךיז טביולק עמ -- העז ךיא .ןעמוקניירַא וצוצניהַא

 -עמיא , טשרמולכ ,רימ וצ וד ןעגרָאמ ,ריד וצ ךיא טנייה ,טכַאנ

 "יווצ ,ןיושרַאּפ גיצרעפ-גיסיירד א טסענ ףיונוצ טפור עמ ,"סענינ
 טסייה ךעלטייל-עגנוי ,סעקישטנָאשזיּפ ,לייחטנעטסרהעמ ,ייז ןעש

 ענעטָארבעג יד יו ,ןיירַא ?יומ ןיא ךיילנ ןעהילפ סָאװ ,עכלעזַא סע
 ךייֵא זָאל ןוא ,דייהרעטנוזענ ןייֵא זנוא טגנילש ,טָאנ , : ךעלעביימ

 סָאװ ןיוש טסייוװ ,ךילטנייוועג ,תיבה-לעב רעד ..."ןעמוקַאב ?יואוו
 ענירג יד ייב טסעג עכעיל יד סיוא רע טצעז .ןוהט וצ טָאה רע
 -פיוא רע זיא ןיילַא ןוא ,שי'רזממ ףיונוצ ייז טרָאּפ ןוא ךעלשיט
 -רעפָאה קרַאטש זיא עט'תיבה-לעב יד ךיוא ןוא ,ךילקערש טנעלעג
 ,סטכַאמעגנייַא טימ ייט רעדנוזַאב ןעכילטיא רעטנוא-טנָארט ,גיד
 ןוא ...בולק ןיא יוװ ,ןירַא גָאט ןעסייוו ן'זיב טהעג לעיּפש יד ןוא
 ,ןָאשזיּפ ן'רַאפ טּפַאטרעד סָאד ןעמ טָאה ךימ זַא ,רָאפ ךייא טלעטש
 ייב ןענױשרַאּפ ינימ ענדָאמ סיּפע טימ קעװַא ךימ טצעז עמ ןוא
 ,ּפענק ענעדלינ טימ ןַאטיּפַאק ַא רענייא ייז ןעשיווצ ,לעשיט ןייא
 וצ רעהעג עס יװ ױזַא רעבָא ,טײברַא רעד וצ ךימ טמענ עמ ןוא

 קעװַא-ףור ןוא שיט ןופ ףיוא ךימ ביוה ,טינ ךימ ךיא ל?יופ ! ןייז
 עשז טרעה, : ֹוזַא םהיא וצ גָאז ןוא טייז ַא ףיוא תיבה-לעב םעד
 ךיא זַא ,ןייז ןעסיוו טלָאז רהיא ,םעלב רעטעפ רעבעיל ןיימ ,סיוא
 וצ ןָא טינ רימ טביוה ןאטיּפַאק רעיא .טנוה רענעגָאלשעג ַא ןיב
 רע טלעפעג סָאװ טימ ,רע טכַאמ ,טסייה סָאװ, --- ..."ןעלעפעג
 טקנוּפ ,ןַאטיּפַאק ַא ױזַא זיא רע ,ךיא גָאז ,ןעד, -- ?? טינ ךייא
 טמענ ,רע טגָאז ,ןענַאװ ןופ , --- ."רָאטַאנרעבוג ַא ןיב ךיא יו
 ,ךיא גָאז ,רימ טכַאמ רע ,ךיא גָאז ,םידי יד ןופ, ?? סָאד רהיא
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 זיא'ס זַא ,ךיא גָאז ,ארומ בָאה ךיא ; םידי יד טימ דניוושעג וצ

 טגָאז ,עשז סָאװ, -- ."רנַאה ענעבירשענסיוא ןייֵַא וצ םהיא ייב

 ךיא ?ןעלעוו ךיא לָאז ,ךיא גָאז ,סָאװ, -- "3 רהיא טליוו ,רע

 ,טנעז רהיא, -- ."טינ רָאנ רעטייוו ,לַאדנַאקס א ןעכַאמ ליוו

 "? טלעיּפשרַאפ רהיא טָאה ?עיפיוו 4? העדירסח יצ ,ענושמ ,רע טנָאז

 סָאװ, -- ?! עטָאלב ? ןערהעקמוא ,ךיא גָאז ,רימ רהיא טעוו, --

 יקַאט לָאז'ס ,ךיא גָאז ,ליוו ךיא, --- "? רהיא טליוו ,רע טנָאז ,ןעד

 ,טגָאז רעדורב רעטוג ַא רעניימ יו ,ךלש יצחו ילש יצח ,וידחי ןייז

 ; שטייד ףיוא ןעדער וצ ןָא רע טביוה ,ןעבָארנַאב םענעי ליוו רע תעב

 ..." ןעססַאל ןעבעל דנוא ןעבעל

 קַאמשעג ץנַאנ טכַאלעצ ידַאקרַא ךיז טָאה רעטרעוװ יד ייב

 רענייק זַא ,ןהעזרעד ןוא ,זיא רענייטש ןייז יו ,שטיווק ַא טימ

 : ךיז ןערעפטנערעפ ןעמונעג רע טָאה ,טינ טכַאל

 ,רעילוש רענערָאבעג ַא ,םולשו סח ,ןיב ךיא זַא ,טינ טניימ ---

 קירצ ןייק ,טסייה סָאד .רעדיינשלעטייב ַא ,רעלעיּפשנעטרַאק ַא
 *סיוא טינ ךייא ראפ ךימ ףרַאד ךיא ,טינ ךיוא ךיא ןיב ץלעּפ ןיא

 רהיא טעוװ טלעג ןייק ןוא טינ ךיא והט ךייַא טימ ךודיש ןייק ,ןענייפ

 ,ןייֵלַא טנעז רהיא זַא ,ארומ בָאה ךיא ןעד ,ןעהייל טשינ רימ

 טרָא ןיימ ףיוא רערעדנַא ןייֵא ,רהעמ טשינ ...ונצנקב ,הליחמ

 רימ ייב .,ךילטנעפָא דער ךיא ןוא ,ןעצוּפַאב ךַאז יד בעיל טָאה

 יד .רעלעט ַא ףיוא יו ,ףיוא-ןעביוא ןעסיורד ןיא תמא רעד זיא

 ךיז לָאז ךיא ,וצרעד טכַארבענ ךימ טָאה ,רהיא טהעטשראפ ,טיונ

 -נַאקַאב רעטוג ַא רעניימ יוװ ,טיורב ןעטסיוװ .םעד ןיא ןעזָאלנײרַא

 רערעדנַא ןיֵַא טעװ -- טינַא ,םענ -- טניל עס, :טנָאז רעט

 ןעשיווצ טהערדענ גנַאל ױזַא ךימ בָאה ךיא ,רוציקה ..."ןעמענוצ

 ןעגנורּפשעגסױרַא לָאמנייא זיא'ס זיב ,סענינעמיא ףיוא עטנַאקַאב

 ַאזַא ,לשמל ,םענייא ףיוא ןעפָארטעננָא טָאה עמ .לַאדנַאקס ַא

 ,עדרַאקַָאק א ןערהיפ וצ טכארבעג רע טָאה ,ךיא יו ,"ןיערוחב,

 טירטּפָא ןייֵַא טכַאמעג דלַאב בָאה ןוא ןעוועג בשיימ ךימ ךיא בָאה

 "רַאפ ,ךיא ןעד ,טייצ רעניילק ַא ףיֹוא ןערָאװעג םלענ ןיב ןוא
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 :רימ וצ ךיו טעּפעשט עמ זַא ,טנייפ בָאה ,ךימ רהיא טהעטש
 ? בעל ךיא ןענַאו ןופ ןוא ? והט ךיא סָאװ ןוא ? ןיב ךיא רעוו
 רעדנוזַאב ןעכילטיא ױזַא ,רהיא טרעה ,ןעלעוו לָאז ןעמ זַא ,ןעד

 ַא רעכעה זַא ,ןעביולג רימ רהיא טנעמ -- ןעמַאזקע םוצ ןעמענ

 ,רשפא טנָאז .עטָאר עקסטנַאטסערַא קעװַא טהעג טדָאטש עבלַאה

 | ? ןיינ זַא
 רעד ילעריישט טשינ ,תיבה-לעב רעד רעלָאטנעזנָארב טשינ

 יד ןערעהסיוא ןעליוו ייז ; ןיינ טשינ ,ָאי טשינ ,טינ ןעגָאז ןבש
 טוהט ןכש רעיינ רעד ןוא ,ףוס ן'זיב ןכש םעיינ ם'נופ עיפַארנָאיב

 ; רעטייוו טלהעצרעד ןוא בעילוצ ייז

 ןייק ךיוא רעבָא זיא טײברַא ןהֶא ױזַא ןהענמורַא גנַאל ---
 ,סיורג ױזַא ןעטרָאק ןופ ערהירצי רעד זיא בנא ןוא .טינ תילכת

 ,ןעטרָאק ןופ םעט םעד טכוזראפ לָאמ ןייא טָאה סָאװ ,רעד זַא

 רוכש םעד יו ,טהיצ עס .ןהענַאב טשינ לעטרעק ַא ןהֶא ךיז ןָאק

 -נייַא ךיז גנַאל ױזַא בָאה ךיא .,ןעפנָארב לעסיבַא וצ סע טהיצ

 םענייא טימ טנעקַאב ךימ בָאה ךיא זיב ,טפַאפענ ןוא ןעטלאהעג

 -עגפיוא רימ טָאה סָאװ ,דרַאיליב ןיא אקוד ןוא ,רעסישנעקָאלפ ַא
 ,"בולק , טסייה יז סָאװ ,טלעוו עיינ א ןעזיװַאב ,ןעגיוא יד טנעפע

 ,ןעבעל ע'תמא סָאד רימ רַאפ ןעביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה ָאד ןוא

 ךיא !בולק -- ןעדערוצסיוא עלעטרעוו ַא ! ןדעדױנ רע'תמא רעד

 סָאװ ,ליוו ךיא ןעמעוו טימ ןעלעיּפש ,ליוו ךיא ןעוו ןעמוק רימ ןָאק

 טהעטש -- רהיא טליו !ליוו ךיא לעיפיוו ףיוא ןוא ,ליוו ךיא
 רעייַא לעיפיוו "וצ ךיז טרימש , ןוא טקוק ןוא טייז רעד ייב רהיא
 ןוא ,ןהָאק ןיא ךיז רהיא טצעז -- רהיא טליוו ; טסולג ץרַאה
 טפערט .רהיא "טרעפטנע,ה לעיפ ױזַא ,טליו רהיא לעיפיוו

 אל זיא ,ןעבָארנַאב רהיא דרעוו -- טינ אלא .;טוג זיא --- רהיא
 טגערפ רענייק .רעב ן'טימ טצנַאטעג טשינ רהיא טָאה -- םתלדפ

 ךיַא וצ טמוק סע ןענַאװ ןופ ןוא ,טנעז רהיא רעוו ,טינ ךייא
 -ייק טשינ -- ןערָאלרַאפ יצ ,ןענואוועג רהיא טָאה יצ ןוא ,טלעג
 ןוא עבטמ יד ףךייַא ייב ךיז טלעבמָאב סע ןמז ?כ !קסע ס'מענ
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 טנָאק -- טינ ןַא .רהיא טלעטש -- ןעלעטש וצ סָאװ טָאה רהיא
 טלעוו יד ,טליוו רהיא ןיהואוו לארשי יקלא םשב ןהעג ךייַא רהיא

 טנָאק רהיא ! "בולק , טסייה עס סָאװ טָא .ןעפָא ְךייֵא רַאפ זיא
 עטצעל יד ןערילראפ ,טָאה רהיא סָאװ ןעבעגקעװַא גָאט ןייא ןיא
 טַָאלב סָאד קעוַא ְךייֵא טהעג סע זַא ,רעבָא רַאפרעד ,םיסנכמ רַאּפ

 ױזַא ןוהט טלָאמעד רהיא טלָאז ,"ןעסַאּפ , יד ןָא ןעמוק סע ןוא
 ,טלָאז רהיא .טלעדיפעג רימ טָאה'ס תעב ,ןָאהטעג בָאה ךיא יו
 ,לעפ יד ייז ןופ ןעדניש ,ןעקַאה ,ןעקָארב ,ןעדיינש ,רהיא םרעה
 ס'נעטַאט רעייז ןיא חור ַא ,םירזממ יד ןופ סעקשיק יד ןענערט
 ! ןיירַא ןעטַאט

 ץעז ַא טגנַאלרעד רע זַא ,טציהעצ יױזַא ךיז טָאה ידַאקרַא
 םוא טינ רעיש טלַאפ רבחמ רעד ןוא ,שיט ן'רעביא קַאלוק ן'טימ
 .קערשרעד רַאֿפ

 -- .רעלָאטנעזנַארב םהיא וצ טגָאז --- .רעליטש עלעסיבַא --
 ,טדיוט ףיוא ן'ילעדיישט לָאמ עלַא רעביא רימ טקערש רהיא

 : :ךיז טרעפטנערעפ ידַאקרַא ןוא
 ךיא יַאמְל ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,ךימ טסירדרַאפ עס --

 טאהעג בָאה ךיא .דְלָאנ ?עסיב סָאד קירוצ ןעבעגענּפָא ייז בָאה
 ןייא טשינ ןוא ,לַאטיּפַאק םענעש ַא טימ טרָאד ןופ סױרַא דיב
 טימ עלעגעוו-ךוא-דרעפ ַא ןעפיוק ךיז ,לָאמ עכילטע רָאנ ,לָאמ
 יד ןעגעלניירַא ,לעצלעּפ ןעש ַא טימ ,ךעלדער ענעקיטסַאלימוג
 רענעש א ןערעוו ןוא ,ןעוהט ערעדנַא יו ,סענעשעק יד ןיא טנעה
 סָאװ ,ןעסיוו ךימ לָאז חור רעד רָאנ ...ץעּפוהעי ןיא תיבה-לעב
 רעמָאט רָאנ ,טינ ךימ טרהַא -- ךיא לעיּפשרַאפ .זיא רימ טימ
 ןעמוקעג ןענעז סָאד זַא ,ןיוש ךיא ןיימ ,ןעניוועג וצ ןָא ךיא ביוה
 -נהעציירד ן'זיב ךיז ןעוועטנורגרעד רָאנ ליוו ךיא ןוא ,"ןעסַאּפ , יד
 ,טנעוו עכיילנ יד ףיוא ךימ עּפַארד ,ךימ סייר ךיא ןוא ,"סַאּפ , ןעט
 -ןאווצ רַאפ גיצנאווצ-ןוא-חניפ ןעטַאמרַאה טימ ןעסיש ןָא ביוה ןוא
 ייווצ ןוא ! גיצכַא רַאפ טרעדנוה ןוא ! גיצרעפ רַאפ גיצפופ ! גיצ
 יירד רַאפ טרעדנוה רעיפ ןוא ! גיצכעז טרעדנוה רַאֿפ םרעדנוה
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 "רע טרעדנוה םבעז רַאפי טרעדנוה טכַא ןוא ! גיצנַאװצ טרעדנוה

 ...ןֹוא .! ניצ
 טלַאה ןוא רעלַאטנעזנַארב םהיא וצ טבַאמ -- ...ששש --

 ףלא ןיא ןערהָאפרַאפ ױזַא .טנַאק רהיא -- ,?יומ סָאד ּוצ םהיא

 ! ןיירַא יששה

 : טגידעלעב יו ךיז טניפענ ידַאקרַא

 ךייַא ?להעצרעד ,םזנמ ךייַא ןיב ךיא ,םינּפַא ,טניימ רהיא ---

 טנָאק טליוו רהיא סָאװ ?טכַאנ ןייא דנעזיוט ןופ תוישעמ-אבב

 טשינ לָאמנייק ךיא ןיִב רענניל ןייק --- ןענָאז רימ ףיוא רהיא

 --- עניימ עמַאמ עטלַא יד ןהעז ןעבעלרעד טינ לָאז ךיא ,ןעזעוועג

 ,רעייהט רימ ייב זיא יז ןעד ,העובש עטסענ יד רימ ייב זיא'ס

 ןערענוד געמ סע ,ךָאװ א ?עברעק ַא ךיוא טנייה ךָאנ רהיא קיש ךיא

 ןעלָאז סע ןוא ,ןייז חילצמ ױזַא יקַאט לָאז ךיא ןוא --- ,ןעצילב ןוא

 ךייַא גָאז ךיא יו ,ןעסַאּפ ןהעציירד יד ןעמוקנָא ךינ ױזַא .רימ

 רע'נמוזמ רעד ָאטשינ זיא'ס סָאװ ,זיא קילגמוא רעצנַאנ רעד ! תמא

 "רַאפ ,זיא'ס !בולק ןיא טשינ רהעמ ןיוש העג ךיא ןוא ,רע"אה-ףכ

 ַא וצרעד ךָאנ ןיב ןוא ,םעדָאפ ןעגנַאנעגנסיױא ,ךימ רהיא טהעטש

 ! עניימ טינ ןענעז רָאה יד --- רעדירב עטונ םידסח-תולימנ בוח-לעב

 רוהט בהז ןופ רענייז ןעטוג םעד דרַאבמָאל ןיא ןענָארטעגקעװַא

 ,ךַאז ַא ץיגרע טַאהעגנ בָאה ךיא ואוו טימ ,גניר .םענעדליג ן'טימ

 ,ךייַא ךיא גָאז ,סמויה עלַא ךָאנ ןוא ,.ןעצעזרַאפ ןָאק עמ סָאװ

 -- ,רעגיצנַאװצ"ןוא-ףניפ ןעטשרע םעד ןעמוקַאב רָאנ ךיא םָאל

 --- ןעמוקַאב ,ףליה ס'טָאג טימ ,םשה הצרי םא ,םהיא לעוװ ךיא ןוא

 טקוק רהיא !םיפלא האמ רעבירַא ןופ ןענעמרַאפ ַא ךיא ךַאמ

 רָאג ןעזייוו ךייַא ךיא לע טָא ? ָאיֵא ? םענענושמ ַא יו ,ןָא ךימ

 ,ךיא יװ ,שפנ אזַא ןַא ,ןהעז ןיילַא רהיא טעװ ,ןובשח ןעצרוק ַא

 "נייא דנעזיוט טרעדנוה ענייר יד רע'אה-פכ ןייא ןופ ןעכַאמ ןָאק

 יַאב עס סָאװ ,טסייו רהיא !קישטימס ַא טימ ךָאנ ןוא ,,עגיצ

 טמענ ,ֹונַא ? רעניצנַאװצז-ןוא-ףניפ ַא ןופ ןעסַאּפ ןהעציירד טפערט

 0 ! ןעּפ ןוא טניט ַא ,לחומ טייז ,טשרָאקַא רָאנ
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 רעד רימ ייב ילעדיישט זיא ףיורעד ? ןעּפ ןוא טניט ַא --
 ,ןעּפ יד טמענ רבחמ רעד ןוא ,רעלָאטנעזנָארב טגָאז -- ,רעכַאמ

 ידַאקרַא ןוא ,ןידַאקרַא ףיוא טקוק ,לערעטניט ןיא ןייֵא טקנוט

 | : ןעביירש םהיא טסייה
 100 ןוא ,0 ןוא 100 ןוא ,50 ןוא 95 ,לחומ טייז ,טביירש ---

 1,600 ןוא ,לעיפ ױזַא לָאמ ייווצ זיא "סַאּפ , רעדעי ןעד ,800 ןוא
 .ןעסַאּפ ןהעצ טשרע רהיא טָאה .,12,800 ןוא 6,400 ןוא ,9,900 ןוא

 ,ןיוש רהיא טהעטשרַאפ --- ,109,400 ןוא 81,900 ןוא 98,600 טנייה
 ? טלאה ךיא .ואוו

 ,שטיווק א טימ ,רעגייטש ןייז יו ,ךיז טכאלעצ ידַאקרַא
 ,סענעשעק יד ןיא דנעה יד ןוא ןהייצ יד ןיא רַאגיצ יד ןיירא-טנעל

 סופ ןייא טימ ןהעטש טביילב ןוא קירוצ טירט רָאַּפ ַא ּפָא-טהעג

 ךיז טלעקַאש ןוא רדח ןעטימ ןיא רעהירפוצ ףיוא טלעטשעגסיױרַא

 ַא יו סיוא טהעז רע ןוא ,רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ השעמ תעב וצ

 ןעסַאּפ ןהעציירד יד טַאהעג יקַאט סָאװ-רָאנ טָאה סָאװ ,ןָארַאב
 .ךעלברעק עכילטע ענעש יד טכַאמעג זוא

 םעייג םעד ןהעזעג טשינ טונימ רענעי ןיא טָאה סע רעװ
 טקוקעגנָא טשינ ןעבעל ןייז ףיוא טָאה רעד ,רעצייווש ידַאקרַא ןכש

 !טלעוװו רעד ףיוא ןעשנעמ ןעכילקילג ןייק

 טוטטמעקומעהאגיסופ

 . ?עטיּפַאק

 ,תיבה:לעב רעד ,רעלָאטנעזנַארב סיוא-טגניז --- ? ױזַא --
 ךיא העטשרַאפ דניצַא -- .זיא רע גנַאל יו סיוא ךיז טהיצ ןוא

 ,נָאט ןעגיטכענ םעד ,סָאד טסייה ,טכוז רהיא ; קוק רעייַא ןיוש
 ,סָאד טסייה ,טליו רהיא ?סַאּפ ןעטנהעציירד םעד ,ךיא ןיימ
 ןָאק עמ ,יאדוא ,יאדוא ? ָאנד ן'זיב לעיּפש יד ןעוועטנורגרעד

 רהיא יװ ,לעיַאר ױזַא םינ רָאנ ,סָאד זיא טפעשעג ַא ,ןעגָאז טינ

 .טניימ
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 - ,טגידעלעב יוװ ףךיז טניפענ רעצייווש ידַאקרַא
 ערעייא זַא ,ךייא ןיא טוג ?רהיא טנָאז ,?עיַאר טינ --

 ןעהעג םי ן'פיוא ןעפיש ערעייַא ,ןעטרָאד ןעטייברַא סעקירבַאפ

 ןוא ןעטיירג ן'פיוא רהיא טציז ןיילַא ןוא ,ןעלהָאמ ןעלהימ יד ,ךיז
 ןייק טָאה .רעיּפַאּפ-סָאריּפַאּפ ךעלכיב יד ןופ סענָאּפוק טדיינש
 ,רענײטשַא ,ןעגערפ ךייֵא ?עו ףךיא סָאװ ,ינַאּפ ,טינ לעביארַאפ
 4 טפעשעג רעיא ,ךילטנעגייא ,זיא סָאװ ,לשמ5 המודכ ,דַאלקישּפַאנ

 "לעב רעד סיוא טהיצ -- !עהיעהע ?טפעשעג ןיימ ---
 ףיז ןעבָאה ךס ַא ?טפעשעג ןיימ --- .ןישרַא ןייֵא ףיוא תיבח
 "רַאפ ךיא סָאװ טימ ,ןעסיוו טלָאװעג ,תוחומ יד ןעכַָארבעג ןיוש

 "רעד טלָאװעג לָאמ לעיפיוו טָאה קינשטָאדָאלָאקַא רעד ;ךיז םענ
 ! ףיורעד ןעלַאפ רָאנ רעצימע טעוװ תוכמ רָאנ ,ךיז ןעוועטנורג

 *טביירט רהיא יצ ? תוזוזמ טביירש רהיא ? עשז סָאװ --

 טנעמ רימ ?עגיצרעפ עשלאפ טכַאמס רהיא יצ ? םידש סיױרַא

 ַא טימ ןעטסַאק םענרעזייַא ןייֵא ןיא יו ,השקשינ ,ןעגָאז רהיא

 ! קָאלג
 ףךיז זָאל ,ארומ סָאװ גיצניוו ךייַא רַאפ בָאה ךיא ,טע ---

 סָאװ ייב ָאטינ זיא'ס סָאװ ,ןורסח רעד רָאנ !ןעטכַאד ךייַא

 | .ןעמענוצנָא

 !ןעבָאה סע ךָאד ףרַאדַאב ןעמָאנ ַא רעבָא --
 טָאה עס סָאװ ,השעמ יד ךָאד זיא סָאד טָא ,וד טסרעה ---

 סָאד ןעמ ןָאק ,רעגײטשַא ,ןעמָאנ א רַאפ סָאװ ! טינ ןעמָאנ ןייק

 ? רהיא טגייווש סָאװ ,ילעדיישט ,ןעבעג

 ַא םהיא טָאה רעלָאטנעזנַארב סָאװ ,לע'רבחמ עניילק סָאד
 ,ףָאלש ם'נופ יוװ ,ףיוא ךיז טּפַאח ,ילעדיישט ןעבעגעג ןעמָאנ
 רענייטש ןייז יו ,לעצנעט ַא טימ לעטעב ם'נופ ּפָארַא-טגנירּפש
 ןעלירב יד טכערדוצ טכַאמ ,סופ ןייא ףיוא סיוא ךיז טהערד ,זיא
 : תיבה-לעב םוצ ןָא ךיז טפור ןוא

 4 ןעבענ א עמ ןעמָאנ ַא ראפ סָאװ טפעשעג רעיִיַא ---
 | ,טינ ןעמָאנ םוש ןייק טָאה עס
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 טוייוו ןוא תיבהילעב רעד טכַאמ -- ?רהיא טהעז !ַא --

 יו ,ןהעזעג טָאה רהיא -- .לע'רבחמ ן'פיוא ןעגיוא יד טימ ןָא

 ןוא סופ ןייא ףיוא טהערדעגסיוא סָאװ:-רָאנ ךיז טָאה ילעדיישט

 ךיא הערד ױזַא טקנוּפ 4 םרֶא ןייא ףיוא ןהעטש ןעבילבעג זיא

 -"הֶאי המכו המכ ןופ ןיִוש ,טפעשעג סיורג ַא ,טפעשעג ַא םורַא ךימ

 .טרָא ןייא ףיוא העטש ןוא ךימ הערד ןוא ךימ הערד ךיא ;ןער

 -רַא טּפַאחרעּפ --- ! ןיוש ךיא העטשרַאפ ,ױזַא ביוא ? ַא --

 ןופ רעלקעמ ַא טנעז רהיא -- .רעטכעלעג א טימ רעצייווש ידַאק

 ,גרעב רעצעּפוהעי יד ןופ ץיּפש םעד ןעפיוקרַאפ סָאװ ,סרעלקעמ יד

 ןעטייב ןוא ,דלַאװ רעקירעביוב ם'נופ רעמיוב יד ןופ ןעטָאש םעד

 ַא ךרוד-ןערהיפ ןוא ,ןַאמיל רעסעדַא ן'פיוא גָאט ןעגיטכענ םעד

 ! טרער עשז ױזַא טֶא ?הנבל רעד וצ עקוועּפעזַאמ ןופ ךיילג ןהַאב

 ּמִא ְךייַא טָאנ ,התא ּוניחָא ?ןעלעטשנָא רהיא טכַאמ עשז סָאװ

 .רעלקעמ ַא ךיוא ןיב ךיא זַא ,ךיא גָאז ,?יוו ךיא זַא ןעד ,םולש

 יד ןופ לעטסעק ןיא ךיז ייב ןעסיּפָא יירד-ייווצ ַא ךיוא בָאה ךיא

 -ַאלַאּפ עסיורג יד טימ ,רעדלעוו ענעש יד טימ ,סעינעמיא עכייר

 יד טימ ,םעקלעשזַאס ענייר יד טימ ,דרעפ ענולק יד טימ ,ןעצ

 -ןעמיווש סָאװ ,סעקשטַאק עדליוו יד טימ ןוא םיגד עניד'תמא

 ...רעסַאװ ן'פיוא ןעביוא ןופ םורַא
 רעלָאטנעזנַארב רעביא םהיא טגָאלש -- ! עיט-עיט-עיט ---

 ,רָאנהעז .טינ סעװָאטַאק ןייק ריד זיא דיא ַא -- .ןעטימ ןיא
 סע !ןשרדילעב ַא יװ ,טזָאלעצ לעסיבַא סָאד ךיז טָאה רע יו |

 ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק ןיב ךיא .,ןָא טינ רָאנ ךיז טביוה

 טשינ וליפא ןיב ןוא ,רעלקעמ ןייק ןייז טינ לעוװ ןוא רעלקעמ

 ןעדָאל ריס .השורי זיא טפעשעג ןיימ .סרעלקעמ ןעבענ ןעגעלעג

 .רימ ןעדָאל השורי עסיורג ַא ,השורי ַא

 ןופ --- .ידַאקרַא רעטנוא םהיא טּפַאח -- ?השורי ַא --
 קעטנָאיַאמ ַא אמתסמ ? ןעדייז ַא ןערעייֵַא ןופ יקַאט ? זיא ןעמעוו

 -ַאו טימ ,רעדניר ןוא ףָאש טימ רעפרעד עכילטע ןופ ,רעסיורג א

 רעזייה טימ ,סעמשטערק טימ ,ךעלקירב טימ ,ענעגייא ןעלהימ-רעס
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 ,ןייז ןָאק ןעד סָאװ --- ,עטרעיומעג ןעטיילק טימ ןוא אמזוג ַא

 ? השורי עשידיא ַא ,ְךייַא טעב ךיא

 לעגניצ סָאד טזָאלעצ רעדעיװ ןיוש טָאה רחיא ? ןיוש ---

 רהיא טלָאז ,טַארוקַא ןערעהסיוא ךימ טליוו רהיא זַא ?סרעייא

 "עגרעביא טינ ךייַא ךיא בָאה סָאװ רַאפ ,ןענַאלשרעביא טינ ךימ

 ? טדערעג טָאה ר היא תעב ,ןעגָאלש

 ַאּפ ן'טימ קַאמשעג ךיז טחיצרעפ ,רעלָאטנעזנַארב טגָאז ױזַא

 ןוא סיפ עגנַאק יד סיוא-טהיצ ,שיט ןָא ןָא ךיז טרַאּפש ,סָאריּפ

 םיס וצ ךיז ןערעה םינכש עדייב ןוא ,ןעלהעצרעד וצ ןָא-טביוה

 : פָאק
 ןמוזמ ןופ אקוד ערעזנוא השורי יד טהעטשאב ןהעטשַאב

 ןיוש ,לכה-ףסב םורַא ןוא םורַא יז טפערטַאב ןעפערטַאב ןוא א ,טלעג

 ךעיינ יו סיורג ױזַא ,טנעצָארּפד טנעצָארּפ טימ ןוא טנעצָארּפ טימ

 ,ןָאילימ גיצנעיינ-ןוא

 ירַא סיוא:טיירש -- ? ןָאילימ גיצנעיינ-וא-ןעיינ ? אה --

 סָאד -- .תולעטתה ןופ רעטנוא שזַא טגנירּפש ןוא רעצייווש ידַאק

 זנוא טלָאװ סָאװ ,עקיטױּפ ןימ ַא ,רימ זיא העוו ,סיּפע ךָאד זיא

 ךאנ טלָאװ סע ןוא ,ןעבעל ןעצנַאג ן'םיוא ןעיירד ןיא ןעוועג גונעג

 ,סָאװ .תומלוע ףיוא לעסיבַא ןוא םיבורק יד ?עסיבַא ןעבילבעג

 : ?יוזַא טינ

 סָאד טינ םהיא טרעפטנע ,ןעדער םהיא טזָאל רעלָאטנעזנַארב

 טלהעצרעד ןוא סָאריּפַאּפ ן'טימ ךיז טהיצרעפ ,טרָאװ ערעדנַא

 : רעטייוו

 ,סָאד טסייה ,ןָאילימ גיצנעיינדו ןא-ןעיינ יד ףיוא רימ ןענעז --- |

 -ןוא-יירד וצ ,רעטסעווש ייווצ טימ רעדורב ןייא :  םישרוי יירד

 : :לקלח א ףיוא ןָאילימ גיסיירד

 --- .ידַאקרַא רעטנוא םהיא טּפַאח --- ? רהיא טדער פָאװ ---

 -סעווש ַא יװ לעיפ ױזַא לָאמ ייווצ טמענ רעדורב ַא זַא ,טכַאד ריס

 "יירד וצ ןובשח רעד סיוא ךייַא ייב טמוק ױזַא יו טנייח ,רעט

 { קלח ַא ףיוא ןָאילימ גיסיידדדזוא
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 זַא ,רעצייווש ינַאּפ ,טסעומשעג סיּפע ךָאד ןעבָאה רימ --|
 ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ ? ןענַאלשרעביא טינ ךימ לָאז עמ
 ףיא : השעמ עצנַאנ א ןענירעד זיא --- השורי עגיזָאד יד זנוא וצ
  ..ןפלח ַא דיא ַא ,ןָא ףימ טקוק רהיא יו ,עבטב ןיילַא רָאנ ןיב

 רימ לָאז טָאג -- .רעצייווש ףיוא ךיז טּפַאח -- !יוא --
 טפרַאדַאב רהיא זַא ,טרעלקעג בָאה ךיא יו ,ןעפלעה ױזַא יקַאט
 עלַא .ןפלה א ייב יו ךייַא ייב זיא םינּפ סָאד !ןפלח ַא ןייז
 סיוא-ךעהעז ןוא רע'מינּפ ענעקורט ענדָאמ סיּפע ןעבָאה םינפלה
 .םעק ענעיו- יש טימ ןעשטנעמ ענרעצליה סיּפע יו

 -- תיכה:לעב רעד םהיא ֹוצ טנָאז --- ,ךייַא טעב ךיא ---
 טבַאמ ליומ סָאד ?ןיינ יצ ,ןערעו טמוטשנַא לָאמַא טעוװ רהחיא
 ךייַא ייב ןיא'ס ,םינּפַא !טונימ ןייק ףיוא וצ טינ רָאג ְךייַא ךיז
 ? תאלוח ןימ אזא

 רע ;טינ רָאנ ףיורעד םהיא טרעפטנע רעצייווש ידַאקרַא
 א טכַאמ ןוא וצ ךיז טצעז ,רַאניצ ן'טימ ליומ סָאד טּפוטשרעפ
 סָאד ןעבעגעג ךיז טָאה סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,קיטַאטס ַא ןופ ענימ
 עטכישענ ןייז ןעלהעצרעד ןָאק תיבה-לעב רעד ןוא ,ןעגייווש טרָאװ
 .גאלשרעביא םוש ַא ןהֶא ןיוש

 } לעטיּפַאק

 טסייה ,ךיא ןיב .ָאי ?רימ ןעטלַאה עשז ואוו ,ַאש --

 קדאמ ןיא לעשיט א טימ ןענַאטשעג ,ןפלח ַא דיא ַא ןעוועג ,סָאד
 לעכיטש סָאד ןעגיוצעג ןופרעד ןוא ,דלעג ןיילק ןעטיבעצ ןוא
 ןעמ ןָאק ןיילא תונפלח ןופ סָאװ ,ןורסח רעד רעבָא זיא .טיורב
 טעװ רע זיב ,ןעדיא ַא ףיוא סיורַא-קוק ,טרָאװ ,העג } ןעבעל טינ
 -ראפ ןעמ טעװ ,ץנימ ףיוא לעברעק ַא ןעטייבסיוא לָאמַא ןעמוק

 ףרַאדַאב ?ןעמ טוהט עשז סָאװ .רעייווצ ןעטרַאה א ןענעיד
 . . . לעקיטש ַא וצרעד ןייז ןעמ
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 -- .רעצייווש ידַאקרַא רעטנוא םהיא טפלעה --- .בננ ---
 הילע ,עצלָאט עבַאב ןיימ יו ,ךילרעווש זיא ךילרהע ? ןעד סָאװ
 "םוי ברע יד ןופ סכַאװ ןעמענּפָארַא תעשב ןעגָאז טגעלפ ,םולשה
 | ...טכיל עגיד'רוּפכ

 עניימ ףיוא שוריּפ ַא ןעכַאמ טלָאז רהיא ,ךייַא טעב רעוו --
 זַא ,גָאז ךיא --- .רעלָאטנעזנָארב םהיא וצ טגָאז --- ? רעטרעוו

 א וצרעד ןייז ןעמ זומ ,ןעבעל וצ רעווש זיא ןיילַא תונפלח ןופ
 ןעכיילג ןיא עבטמ עטלַא ןיֵא לָאמ א ןעפיוק : רחוס ?עקיטש
 ןופ עקלַאג ענרעבליז ַא ,סרה ןעטלַא ןייֵא ,ץפח ַא לָאמַא ,טלעג

 ןפלח ַא ןופ ןעמ דרעװ ױזַא טָא ןוא ,ךורב לעסיבַא ,לעקעטש ַא
 עמ ןוא ךָאל ַא ּפָאטגניד עמ ,טסייה סָאד ,רעמערק ?לעקיטש ַא
 ןיוש דרעוו --- ,"טפיוקרַאפ ןוא טפיוק , ;לעטעלב ַא וצ טגָאלש
 ץרַאװש ַא ,דיא א ,הצירּפ ַא ,ץירּפ ַא לָאמ ַא ןיירַא טמוק סע טוג
 יִצ ,עקייוש אנ עליש סיוא-טייב ,טפיוקרַאפ ,טפיוק רע ,רהָאי

 יהיו .טלעדנַאה עמ ,טינ רָאג --- טגעלרעד עמ יצ ,טנעידרַאפ עמ

 יזַא רימ ךיא ץיז ,ןעוועג סָאד זיא טכַאנרַאפ ,לָאמנייא ,םויה
 סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע ,ָאטינ זיא ןוידּפ ןייק ,טכַארטרַאפ

 ,טַאנגַאמ א ץירּפ א סיּפע ןיירַא טפעשעג ןיא רימ וצ ןיירַא-טמוק
 םעד ּפָאק ן'טימ טרַאּפשעגרעטנוא טעמכ ,ןשבה ךלמ גוע יו ךיוה

 ...זָאנ ןימ א טימ ,סעסנָאװ עניד'ארומ ייווצ טימ ,םעדיוב

 --- ידַאקרַא רעטנוא םהיא טּפַאח -- ! וניתובא וזָאנ אל רשא ---
 ןוא ,ןעניוא יד םהיא ףיוא רעדינַאטלעטש רעלָאטנעזנַארב ןוא

 רענייא יוװ ,ןעברָאטשרעּפ יו םהיא ייב דרעוװו םינּפ ענעזנָארב סָאד
 "? ךַארּפש ןימ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװָא : טרער

 ןהעטשרעפ וצ ידַאקרַא םהיא טינ -- .שדוק-ןושל זיא'ס --

 | .טסנרע ץנַאנ
 ,שרוק-ןושל זיא'ס זַא ,טגָאזעגסױא טָאה רהיא סָאװ ,טוג ---

 טפור --- .זיוצנַארפ זיא'ס זַא ,ןעניימ טנָאקעג ןעמ טלָאװ ,טינַא
 {םיוא ּפִא םהיא טלהָאצ ידַאקרַא ןוא ,ילעדיישט רבחמ רעד ןָא ךיז
 : טרָא
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 ,ךייַא טנערפ רעוו ! ךיא גָארט ךאטער ,ילעג ,ןעגרָאמ טוג -- |
 ?לעבלעק תרוצב המהב ,עצילפיק ערעיוז ,סערנַא רענירג

 ילעדיישט םהיא טגָאז -- ! טנעמילּפמָאק ַא רַאפ קנַאד ַא ---
 ,םהיא וצ ניוב ַא ךיז טוהט ןוא

 גיוב ַא טימ ידַאקרַא םהיא טרעפטנע -- .סָאװ רַאפ ָאטיג --
 .קירוצ

 "רעביא ךיז טרעהעגפיוא רהיא טלָאװ רעמָאט ! ןעדיא --
 "רעד ןוא תיבה-לעב רעד ייז וצ טנָאז -- ? רעטרעוו טימ ןעסיש

 . :רעטייוו טלהעצ

 רימ וצ ןיירַא טמוק .ָאי ? רימ ןעטלַאה עשז וואו ,אש --

 ןיימ טכַארטעב ןוא קעווַא ךיז טצעז ,ץירּפ רעכיוה ַא ?עטיילק ןיא
 ,סָאד טסָאק סָאװ ,ךַאז רעכילטיא ףיוא ךָאנ ךיז טגערפ ,םָארק
 ,ךיא העטשראפ ,שילױּפ ףיוא רימ טימ טדער ,ץנעי טסָאק סָאװ

 ןענַאװ ןופ , .טינ רָאג רע טפיוק ןעפיוק רָאנ ,קַאילָאּפ ַא זיא'ס זַא
 ."ַאיװַאשרַאװ זיא , : רע טגָאז .םהיא ךיא גערפ -- ?? ץירּפ ַא זיא

 רָאנ -- ?איבָאר עינ ץינ, :רע טגָאז ??עיה וד טסוהמ סָאװ,

 :ענענייא סָאד לָאמ ַא ךָאנ -- ןעגרָאמ ףיוא .סָאד טסייה ,טשינ

 ףיוא ,טשינ רָאג -- ,טעבעבענ ,טקוקעג ,ןעסעזעג ,ןעמוקעגניירַא
 יװ, .גָאט עלַא יזַא ןוא ,ענענייא סָאד רעדעיװ ןענרָאמרעביא
 .םהיא ךיא גערפ --- ?4 עיבַארג ינַאּפ ,טדָאטש יד ריד טלעפעג

 ,טרָאטש יד ױזַא טינ ןוא ,טרָאטש ענייפ א רהעז, :רע טגָאז
 יד יו ,ןעשטנעמ עגיה יד ױזַא טינ ןוא ,ןעשטנעמ יד יוװ ,רע טגָאז
 . ןעדיא תמחמ ,ואולמו םלוע ןייֵא רע טלַאה ןעדיא ןופ ; ןעדיא עניה

 -רַאב ָאטסעי יטילעַארזיא, ;}קלָאפ ןייפ ַא רהעז ,רע טגָאז ,ןענעז
 ןעגיזָאד םעד טימ יקַאט ,רע טגָאז -- ,"ַאיצַאנ ענטעכַאילש ָאזד
 ןיימ ףיוא .לָאמ עטשרע סָאד ! ןעדיא ַא ךימ טהעז רהיא יו ,ןושל
 -לַאה לָאז ,וצרעד קַאילַאּפ ַא ךָאנ ןוא ,ץירּפ א זַא ,ךיא רעה ןעבעל

 ,"יטילעארזיא , רָאנ זנוא ןעפור ,ייז ןעבָאה בעיל ,ןעדיא ןופ ןעט

 ןײרַא גָאט ןיא ןעביול ,זנוא טימ ןעריסערעטניא ךיז ,"יזדישז , טינ

 "נוא טימ ,םיכלמ ערעזנוא טימ ,הכולמ עשיריא ענילָאמַא רעזנוא
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 טגָאז ,זיא רעד -- ךלמה המלש .טסעומש רעוװ ןוא ,םיאיבנ ערעז
 ןייק רָאנ ,טסייה סָאד ,"קיווָאלשט יּפולג עינ ָאזדרַאב, ןעוועג ,רע
 ַא ךימ טהעז רהיא יװ ,ןושל ןעניזָאד םעד טימ יקַאט ,טשינ רַאנ

 רעשימייה ַא רימ ייב ןערָאװעג זיא ץירּפ רעד ,רוציקב ! ןעדיא

 ,טינ ןיילַא סייוו ךיא .טסַאג רעטפָא ןייַא רהעז-רהעז ןוא ץירּפ
 ךיז ,תחא שפנ םהיא טימ ןערָאװעג ןענעז רימ רָאנ ,סָאװ רַאפ
 ןעמוקניירַא ןעביוהעגנָא ,ערעדנַא סָאד סנַײא טושּפ ןעגירקעג בעיל
 ףיוא סטכַאנדוצ-נַאטיײרפ עֶלַא רימ וצ רע ,ןערעדנַא םוצ סנייא
 .ייהט לעזעלנ ַא ףיוא נָאטייב תבש םהיא וצ ךיא ,שיפ עניד'תבש
 ֹוצ ןעביוהעגנָא טשינ ךיא בָאה --- זיא רע סָאװ ןוא זיא רע רעוו
 ןעפור ןוא ,ףַארג ַא זיא רע זַא ,טרעהעג רָאנ בָאה ךיא .ןעסיוו

 .יקציבמעדיָאבמעדיענמָאד םהיא ןעמ טפור
 ןיוש טּפַאח רע --- ,רעצייווש ידַאקרַא טכַאס -- { ָאהַא --

 -וסיײּפ"רהא-יטדרמ-ידנעמ-השמ רעזנוא ןופ קילבנֶא םעד לעסיב ַא
 ,ןעסייברעביא טוג רעהירפ ףרַאד עמ סָאװ ,סידנעמ-חשמ-הרובד

 ,רוציקב אלימ .םעהטָא ןייא ןיא ןעדערפיוא ןענָאק סָאד לָאז עמ
 . 4 ןֹודֶא רעייַא ,םהיא ןעמ טפור ,רהיא טגָאז ,ױזַא יוו

 ןענהָאו ןוא ,םהיא ןעמ טפור יקציבמעד-ָאבמעד-ענמָאד --
 סָאװ ,רעטסעווש ייווצ ענייז ייב טדָאטש רעד רעטניה רע טנהָאוװ
 םענייאניא ערדייב סָאװ ןוא ?סינשירַאב יד, זנוא ייב ייז טפור עמ
 גידנעטש ןעציז ךעלדיימ עגיזָאד יד .האמ ַא רעכירַא טלַא ןענעז
 טָאה םדָאךב ןייק ,ןעשטנעמ א רַאפ ארומ ןעבָאה ,טרַאּפשרַאפ
 ךיוא ךיא ןוא ,ןהעז וצ ייז היכז יד זנוא ייב טאהעג טשינ ךָאנ

 ןעכַאמ טלָאװעג םהיא טימ בָאה ךיא ןעוֶו ,לָאמ סכילטיא ןוא ,טשינ

 ןוהט ךַאמ ַא רָאנ רע טנעלפ --- רעטסעווש ענייז ןופ סעומש ַא

 יד ןעגָאלשרַאֿפ ןוא קעביצ ןעגנַאל םוצ ןעמענ ךיז ,דנַאה רעד טימ

 רימ ןוא גָאטייב תבש ױזַא םהיא טימ ךיא ץיז לָאמנייא דער
 ; טיוה רעלעה רעד ןופ םיצולּפ רימ וצ ןָא ךיז רע טפור ,ייט ןעקנירט
 ??ךימ וד טצַאש לעיפיו ,עקשָאמ ינַאּפ ,רָאנ רימ גָאז,
 ."עיבַארג ינַאּפ ,טסניימ וד סָאװ טינ העטשרַאפ ךיא , : ךיא גָאז
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 נָאמראפ ,רענייטשַא ,וד טסניימ ,לעיפיו, : רימ וצ רע טכַאמ
 ךיא שניוו ,טסנָאמרַאפ וד ?עיפיוו, : םהיא וצ ךיא נָאז ?? ךיא

 וצ רע טכַאמ ,"לעיפ ױװַא לָאמ ןהעצ ןענָאמרַאפ טסלָאז וד ,ריד

 ךיא ,ליו רע ,טסייה סָאד "?? דַאלקישּפַאנ עלַא, :רעטמייוו ריס

 ךימ ךיא ןיב !טנָאמרַאפ רע ?עיפיוו ןעצַאש רָאנ םהיא לֶאז
 יד טימ סױרַא ךימ ּפַאח ןוא 4 טלעג ךימ טסָאק סע :בשיימ
 יו ,ןעשטַאק וצ ןָא טינ ךיז טביוה ץירּפ ןיימ זַא ! םיפלא ש"יר
 ,תולוק עכלעזַא ףיוא ןעכַאל ןוא ךיז ןעלסיירט ןוא ,זיא רע סיורג

 .רעטכעלעג רַאפ ןעצַאלּפ ,הלילח ,טעװ רע ,טניימעג בָאה ךיא זַא

 -כָאנ רימ וצ רע טכַאמ "! עקשָאמ ,םינרוד םיקלעיוו םעטסעי יט,
 ןיב ךיא זַא ,טסייה סָאד ; טכַאלעגנָא טוג ןיוש ךיז טָאה רע זַא ,םעד

 ןילַא קלח ןיימ ףיוא ,רע טגָאז ,גָאמרַאפ ךיא , .רַאנ רעסיורג ַא
 .ןָאילימ גיסיירד ןוא יירד ןופ רעגיצניו טשינ ןוא רחעמ טשינ
 ,סָאד טסייה ,רעטסעווש ייווצ עניימ טימ ךיא ,יירד עלַא רימ ןוא
 -עג גנַאל טשינ ןוא ?! ןָאולימ גיצנעיינ-ןוא-ןעיינ רימ ןעגָאמראפ
 קַאּפ ַא סיורא ריס טמענ ןוא דָאלפיש םוצ וצ רע טהענ ,טכַארט
 ןיא ךיילג ןערעיּפַאּפ יד רעטנוא רימ טגָארט ןוא ןערעיּפַאּפ םיס
 ! סָאד טסייה ,חעז ?! שטַאב ַאנ, :רימ וצ טגָאז ןוא ןיירַא םיִנּפ
 ,ךס ַא ןעלּפמעטש טימ ןערעיּפַאּפ העז ךיא ? ןהעז ךיא לָאז סָאװ
 וצ רע טגָאז ,טסהעז וד !  טינ ךיא סייוו --- זיא סָאד סָאװ רָאנ
 טנעדיזערּפ ם'נופ המיתח יד זיא סָאד ? המיתח עניזָאד יד טָא ,רימ

 -נַאס ןופ ןעמָאנ ןיימ ףיוא ךיילנ טקישענוצ ,אקירעמַא ןופ ,ןײלַא

 -ולַאק ,טנייה ינרָאפילַאק ,אלימ  ."עינרָאפילַאק ןופ ,ָאקסיצנַארּפ
 !סָאד טסע ןעמ סָאװ טימ טינ סייוו ךיא זא ,ןעגרָאמ ינרָאפ

 ריד ךימָאל ,רימ וצ רע טכַאמ ,עקשָאמ ינַאּפ ,סָאװ ֹוד טסייוו}

 סָאװ ןהעטשראפ וד טסעװ -- ןיב ךיא רעוו ,ןעלהעצרעד שטָאה

 -ַאבמער-עבמָאד ףַארג רעד זיא רע ןוא ןערעיּפַאּפ רַאפ זיא סָאד

 ןוא ,סָאד טסייחה ץירּפ רעד ,רימ וצ רע טנַאז ױזַא ,?"יקציבמעד

 "רעד וצ ןָא רימ טביוה ןוא קעביצ-עקלול ןעגנַאל םעד טרעכיוררַאפ
 .חשעמ עצנַאג ַא ןעלהעצ
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 -- 4 השעמ עטכער יד ןָא טשרע ךיז טביוה ָאד זַא ,םינּפַא --

 רעד ףיוא ּפָאק ן'טימ ןָא ךיז טרַאּפש ןוא רעצייווש ידַאקרַא טנָאז

 -רעּפיּפ ינַאּפ -- : רבחמ םוצ קנואוו ַא טוהט ןוא דנַאה רעקניל

 טינ טלָאז רהיא ,ןעטעב טזָאלעג ךייא ךָאד טָאה עמ ! רעטָאנ

 | .ּפָאק טימ ןעכרָאה ןוא ןעפָאלש

 רעגיצניוו ןוא ּפָאק טימ טכרָאהעג ױזַא רהיא טלָאװ יאולה ---

 "רעד רעלָאטנעזנַארב ןוא ,ילעדיישט םהיא טרעפטנע --- ! טדערעג

 .יקציבמעדיַאבמעדיעבמָאד ףַארג ם'נופ עטכישעג יד טלהעצ

 וי

 .ח ?עטיּפַאק

 "עבמָאד ףַארג ם'ייב ,ָאי ? רימ ןעטלַאה עשז ואוו ,ַאש ---

 יד ןופ ,רע טגָאז ,סױרַא רע טמוק ןעמוק .יקציבמעד-ָאבמעד

 עשיליוּפ עטְלַא עטשרע יד ןופ ,סיקציבמעדיָאבמעד-עבמָאד ע'תמא

 סיקסרימָאבויל יד טימ ,סיקצָאטָאּפ יד טימ ןעדנובעג ,ןעטַאנגַאמ

 ןיא עלָאר עטסערג יד לָאמַא טלעיּפשעג ,סיקסיָאמַאז יד טימ ןוא

 רערנעזיוט ףיוא עסיורג סעינעמיא ענעגייא טָאהעג ,טלעוו רעד

 סופ ןייק סָאװ ,עכלעזַא רעדלעוו טימ ,ןעטסרעוו ענטַארדעּפמָאק

 יד טימ ,ןעוועג טינ לָאמנייס ךָאנ טרָאד זיא ןעשטנעמ ןייק ןופ

 עגירנעגערב יד טימ ,ןעײרעשזנַארַא ,רענטרעג ,ןעצַאלַאּפ עטסנעש

 ,טניה עטסרעייט עסיורג יד טימ ,סעטערַאק ענעש יד טימ ,ררעפ

 ,עיגַאװָאלַאּפַאנ ,רע טגָאז ,ןערהָאּפעגסױרַא יז ייב זיא ןעמ זַא ןוא

 ,ןעטניה ןופ רעגעי ַא ,טנערָאפ ןופ רעגעי ַא זיא ,רעצַאּפשדַאנ רעדָא

 ערעייז סרעלעק יד טנייה .! שינרעטיצדרע --- ץיּפש-ַאנ דרעפ סכעז

 עטוג יד טימ ,סנעפנָארב עטלַא יד טימ ,ןענייוו עטסעב יד טימ

 עשילױּפ עטכע יד טימ ,ןעקַאינָאק ע'תמא יר טימ ,סעקרַאטס

 ַא ףיוא טנעפע ןעמ ןַא סָאװ ,סעקװילַאנ עקַאמשעג ןוא ןעדעמ

 ..יךיור ַא שזַא טהעג עס ןוא קערָאק רעד סױרַא-טגנירּפש ,לעשעפפ
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 יו ,דנַאה רעד טימ רעלָאטנעזנַארב טזייוועב השעמ תעשב
 "ייווש ידַאקרַא ןוא !ץַאּפ :קערָאק רעד סױרַא טגנירּפש סע ױזַא
 : ןָא ךיז טפור רעצ

 ןיב ךיא ?ןעגָאז ְךייַא לעװ ךיא סָאװ ,רהיא טסייוו ---

 עטסרעייט עסיורג יד טימ ,דרעפ יד טימ סעטערַאק יד ?חומ ךייַא
 ןייא רַאפ ,ןעטניה ןופ ןוא טנערָאפ ןופ סרענעי יד טימ ,טניה
 עשילוּפ עטְלַא ענעי ןופ עקווילַאנ רעדָא דעמ ןעשילוּפ ?עשעלפ
 ,ןייו ?עזעלג א אקוד טליוו רהיא יִצ .סעקווילַאנ יד טימ ןעדעמ
 ? וצרעד גיזָארָאמיװ רשפא ןוא

 -נָארב טכַאמ --- ,עקרַאטש לעזעלנ טסָארּפ ַא ןייז געמ סע ---

 : רעטייוו טלהעצרעד ןוא רעלָאטנעז

 טגָאז ,ןעטעליב עװָאקנַאב ןוא טלעג ןמוזמ ,טלעג טנייה ---

 -עג ןעמ טָאה סענָאּפוק ןעדיינש ףיוא זַא ,?עיפ ױזַא ןעוועג זיא ,רע
 ךעלרעש טימ ןעסעזעג ןענעז סָאװ ,ןעשטנעמ ערעדנוזַאב ןעטלַאה
 ןעטינשעג טָאה עמ ןוא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב הירפ ץנַאנ ןופ
 .ןעטינשעג ןוא ןעטינשעג ןוא

 יו ,רענניפ ייווצ טימ רעלָאטנעזנַארב טזייוועב חשעמ תעשב

 ךיז ןעלעטש יירד עֶלַא ןוא ,סענָאּפוק יד ןעטינשעג טָאה עמ ױזַא
 טפור רעצייווש ידַאקרַא ןוא ,סענָאּפוק טימ גרַאב ןעצנַאנ ַא רָאפ

 :ןָא ךיז

 ; רצ סעמַאמ רעד ןופ ןעדייז-רעטלע ןיימ ייב יוװ טקנוּפ ---

 פעיפ ױזַא טאהעג טָאה ןוא ריבנ ַאזַא ,ןעמ טגָאז ,ןעוועג זיא רע
 עמ ,ךילנעממוא ןעוועג זיא'ס זַא ,ןענעיצ טימ ףָאש טימ תומחב
 ַא ןעגעווטרעייז ןופ ןעבָארגעגסיױא ןעמ טָאה ;ןעקלעמ ייז לָאז
 ךיז ןעלָאז ייז ,ןיירַא בורנ ןיא טזָאלעגניירַא ייז טָאה עמ ןוא בורג

 ...רעטוּפ ןענָאלשסיוא סיפ יד טימ ןעטרָאד יקַאט ןוא ןעקלעמ ןיילַא

 תיבהילעב רעד םהיא וצ טגָאז --- ,ךייא ןיא העז ךיא ---
 ,תונומוּפ ךייא טלהעצרעד עמ ,טניימ רהיא זַא -- סָארדרעּפ טימ
 ? טכַאנ ןייא דנעזיוט ןופ תוישעמ
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 ךיא ,טסייה סָאװ --- ;ידַאקרַא טכַאמ -- ! הלילחו סח ---

 "רעד ?עלעגנוי א ,סיּפע ךיא ןיב סָאװ ?ןעניימ סעכלעזַא לע

 !ּפָאק טימ ךייֵא ןעכרָאה רימ ,טלהעצרעד ,טלהעצ
 ,ןעװעג ייז ןענעז ,ָאי ?רימ ןעטלַאה עשז ואוו ,ַאש ---

 עלָאר עסיורג יד טלעיּפשעג ןֹוא ךייר רעייהעגנוא ,סָאד טסייה
 רעד ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא .שזעטַאימ ןעשיליוּפ ן'זיב ..זיב
 ערעייז עלַא ןעמונענוצ ייז ייב ןעמ טָאה ,שזעטַאימ רעשיליוּפ
 -עבמָאד ףַארג סיוא ןערָאװעג ,ףַארג לוטיט ן'טימ סעקטנָאיַאמ
 ,יקציבמעד-ָאבמעד-עבמָאד ינַאּפ --- טושּפ רָאנ ,יקציבמעד-ָאבמעד

 טשימ -- !שיפ יד וצ-םענ ,הרש ? רָאסעסַא ענ שזוי ןַאּפ -- |

 לָאז רע ,םהיא טעב רעלָאטנעזנָארב ןוא ,טרָאװ א ידַאקרַא ןיירא
 .טדער רענעי תעשב ,ןעגַאלשרעביא ןופ עבט ןייק ןעבָאה טינ

 ייז ייב ןעמ טָאה ,ָאי ?רימ ןעטלַאה עשז ואוו ,ַאש --|
 ,ןעטערטּפָא טזומעג ךַאבענ ןעבָאה ייז ןוא ,גנידסלַא ןעמונעגוצ
 רעד רעביא ןערָאװעג ןעכָארקעצ ,תולג םעד ךיז ףיוא ןעמונעג
 ייז ןענעז ןעבילבעג ןוא ,ןיהַא רעד ,רעהַא רעד ,טלעוו רעצנַאנ
 ,רעטסעװש ייווצ ענייז ןוא ,סָאד טסייה ,רע :ןעיירד ןיא רָאנ
 ןעטלַא ןייֵא ןערעייז ייב ןעטלאהעגנפיוא ךיז ןעבָאה סָאװ ,ךעלדיימ
 רעטעפ םענעי ןופ ןוא ,יקציבמעד-ָאבמעד-עבמָאד ַא ךיוא ,רעטעּפ
 װַאלסינַאטס רעדורב ןערעגנוי ַא טָאה רע זַא ,טרעהעג ייז ןעבָאה
 ,עינרָאפילַאק ןיא ,ץיגרע ַאקירעמַא ןיא יקציבמעדיָאבמעד-עבסָאד
 ,ןייק ,ןיהַא עלַא ייז טפור רע ןוא ,טוג רהעז ןעטרָאד םהיא טהעג
 "קעוַא זיא רערעייז רעטעפ רעניזָאד רעד טניז רָאנ ,עינרָאפילַאק
 "עבמָאד וװַאלסינאטס םעד ןופ רהעמ ןיוש ייז ןעבָאה ,ןעברָאטשעג

 ןעבָאה ןוא ,ןהעזענ טשינ ןוא טרעהעג טשינ יקציבמעדיַאבמעד
 רעטעפ ַא ץיגרע טאהעג לָאמא ןעבָאה ייז זַא ,ןעסענרַאפ רָאנ ןיוש

 ַא ןֶא ייז טמוק ,קירוצ רהחָאי עכילטע טימ .,םיצולפ ,ווַאלסינַאטס

 -נַאס טדָאטש רעד ןיא .עיפלעדַאליפ ןיא ,ַאקירעמַא ןיא זַא ,העידי
 רענייא ןעברָאטשענ קירוצ רהָאי גיסיירד טימ זיא ,אקסיצנַארפ

 טזָאלענרעביא טָאה ןוא יקציבמעדיָאבמעדזענמָאד ווַאלסינַאטס ַא
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 טלענ סָאד זַא ,האוצ ַא טימ קנעב יד ןיא ןעגעמרַאפ סיורג ַא רחעז

 ףיוא ןעסכַאװ לָאז סע ןוא רהָאי גיצנַאװצ ןוא ףניפ ןעגיל לָאז

 גיצנַאװצ ןוא ףניפ יד ןהעגרעביא ןעלעוו סע זַא ןוא ,טנעצָארּפ םעד

 ןעכילטיא ,םיבורק ענייז ןעשיווצ ןעלייטעצ סָאד ןעמ לָאז ,רהָאי

 -ָאבמעד-עבמָאד עלַא ןופ יו ױזַא ןוא .קלח ןעכיילג ַא רעדנוזַאב
 ,סָאר טסייה ץירּפ ןיימ ,רע רָאנ ןעבילברַאפ ןענעז סיקציבמעד

 םישרוי עגיצנייא יד ייז ןענעז ןכל ,רעטסעווש ייווצ ענייז טימ

 בָאה ךיא יו ,דניצא ןָא טפערט סָאװ ,ןעגעמרַאפ ןעצנַאג ן'פיוא
 וצ טקנוּפ טסייה סָאד ,ןָאילימ גיצנעיינ-וא-ןעיינ ,טנַאזעג ךייא

 .קלח ַא ףיוא ןָאילימ גיסיירד ןוא יירד

 טלָאװ ,טלעג ם'נופ טנעצָארּפ סָאד ןעגָאמרַאפ לָאז ךיא --

 ףיוא ךיז טּפַאח --- ! זיא רעטלע רעװ ,בולק ןיא ןעזיווַאב ייז ךיא

 ,ידַאקרַא

 "סָאק ףרַאד סָאװ ,תואצוה יד שטָאח ןענָאמרַאפ ךיא םִאֹל --

 ךיא טלָאװ ,רעהַא ןעטרָאד ןופ טלעג סָאד ןעגנערב ןערהָאפ ןעט
 : .רבחמ רעד טגָאז -- !ןוהט וצ סָאװ טסואוועג ןיוש

 -ָארַאנ עדייב טנעז רהיא ,טינ ל?עביארַאפ ןייק טָאה --

 ,רעסעב ריִמ טשניו רהיא -- .רעלָאטנעזנָארב טנָאז -- ! םינ

 רעסעב רהיא טעוװ ,סייוו ךיא סָאװ ,סָאד טָא ןערהיפכרוד לָאז ךיא

 .ןעכַאמ

 . םינכש עדייב ןענָאז -- !ןעפלעה טָאנ ךייַא זָאל ,ןמָא --

 :רעטייו טלהעצרעד תיבה-לעב רעד ןוא ,לָאמ ַא טימ

 -ןואךעיינ יד ייב ,ָאי ?רימ ןעטלַאה עשז וואו ,אש --

 טהעטשרַאפ ,השעמ ַאזַא םהיא ןופ טרעהרעד ןָאילימ גיצנעיינ

 ,םהיא וצ גָאז ןוא ןעגנודּפשעגרעטנוא ןיב ךיא ױזַא יו ,ךָאד רהיא

 -ןוא-ןעיינ ,ץירּפ ינודַא ,שטייטס, : סָאד טסייה ץירּפ ןיימ וצ

 טויב , :רימ וצ רע טכאמ "? וד טסנייווש סָאװ ,ןָאילימ גיצנעיינ

 ןערהָאפ ,רע גָאז ,ףרַאד עמ !ןעיירש ןייק טינ טפלעה ָאד ,רַאנ ַא

 טמענ עמ ןוא ןעמ טרחָאפ ,ךיא גָאז ,ונ, ."טלעג ןעמענ ןוא
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 טמענ עמ ןוא ןעמ טרהָאּפ ,רע טנָאז ,ךינ ױזַא טָאה 71 טלענ

 ןוא ,טַאקָאװדַא ןייֵא ךיז טימ ןעמענ ,רע טגָאז ,ףרַאד עמ ?טלעג

 ןעכַאמ טינ ןעמ ןָאק סָאד ; ןעמענסיױרַא ןעמ ףרַאד ךס ַא ןערעיּפַאּפ
 ,טלעג ןוא דלודעג ,רע טגָאז ,ןעבָאה וצרעד ףרַאד עמ ; גידנעּפַאח

 ןוא רימ וצ רע טנָאז ױזַא ..."! עזדנָאינעיּפ ,טלענ ,רע טנָאז

 ,ןערב ךיא ?ףיא ןוא .ניהור ץנַאנ קעביצ-עקלול םעד טעקפיּפ
 ,עקשַאמ ינַאּפ ,ריד טימ ןיא סָאװ, !ךימ קע ךיא ,הילנ ךיא

 ,ךיא גָאז ,שטייטס, "743 טכַאקעצ ױזַא וד טזיב סָאװ ,רע טגנָאז

 -ןעיינ טייקגיניילק א !רצוא ןייַא אזַא ! טלעג טימ ןומטמ ַאזַא
 טלָאװ ,ךיא גָאז ,דרע רעד רעטנוא ןופ ?1 ןָאילימ גיצנעיינ-ןוא

 ןערהָאפעגקעװַא טלָאװ ןוא תואצוה ףיוא טלענ ןעבָארגעגסיױא ךיא
 ךיז טציז רע ןוא ,םהיא וצ ךיא גָאז ױזַא ?! ןענָאילימ יד ךָאנ

 ןליפא ךיז טוהט ,קעביצ-עקלול םעד טעקּפיּפ ,גיטולבטלַאק ץנַאג

 לָאז ?ןוהט ךיא לָאז סָאװ, : טדער רענייא יו ,שטיינק ַא טינ

 ויא ןעבעל סָאד ?ןענָאילימ יד בעילוצ ןייז ריקפמ רימ ךיא
 בָאה ךיא ?ןעלהעצרעד ךייַא ךיא לָאז סָאװ ,רוציקב ?! רערעייט
 ,נָאט עלַא ןיירַא ּפָאק ןיא ןעקיּפ םהיא ץירּפ ןיימ וצ ןעמונעג ךימ
 דרּפ ךימ לע ךיא ? וד טסנייווש סָאװ ,ינָא'צירּפ , :גָאט עלַא
 ןופ ןענירק ךיא לעוװו רעמָאט ,ןעדיא עניימ ייב ,ךיא גָאז ,ןעב

 ,יתיתכהמ ,, ."הרַאד עמ סָאװ ,ךעלברעק עכילטע יד ןענעווטענייד

 / ?ןעגירק וד טסעוװ רשפא ,ךיז בורּפ ,טסליוו וד זַא ,רע טכַאמ

 ,ןעכַאמ גנירסלַא ןעמ ןָאק ןעדיא טימ זַא ,רע טנָאז ,סייוו ךיא

 קלאפ גולק ַא ןוא קלָאפ ךייר ַא ,רע טנָאז ,ןענעז ןעדיא םורָאװ
 ,רע טנָאז ,טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא .קלָאפ נידנעטשרַאפ א ןוא
 רעקלעפ ,רע טגָאז ,ייווצ ! ןעדיא יוװ ,קלָאפ ַאזַא ךָאנ ָאטשינ זיא

 עניזָאד יד !ןעדיא ןוא ןעליוּפ : טלעוו רעד ףיוא ןַאהרַאפ ןענעז
 טלעוו עצנַאג יד ןייז רבונ לָאמַא ןעזומ ,רע טגָאז ,רעקלעפ ייווצ
 טנָאז ,רעקלעפ עֶלַא ! טלעוו רעצנַאנ רעד רעביא ןעגיטלעוועג ןוא
 רָאנ ,ערעדנַא סָאד סנייא ןעסערפפיוא ,ןהעגרעטנוא ןעלעוו ,רע

 יא יקַאילַאּפ , ! גיבייא ןעביילב ןעלעוו יד -- ןעלױוּפ ןוא ןעדיא
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 טהעז רהיא יװ ,ןושל ןעניזָאד םעד טימ יקַאט ---"יטילעַארזיא
 - ! ןעדיא ַא ךימ

 -רַא טכַאמ -- ?ןעטנעמילּפמָאק ענייז רימ גיוט סָאװ ---
 טימ טכאמעג רהיא טָאה סָאװ ,רעסעב טלהעצרעד רהיא --- .ידַאק
 ?ל ןעדיא יד

 טביוה ָאד טָא -- .רעלָאטנעזנַארב טגָאז --- 4 וד טסרעה --
 ! השעמ עטכער יד ןָא טשרע ךיז

 סָאװ -- .רעצייווש ידַאקרַא טכַאמ --- ? תמאכ יקַאט --
 ? רעהַא זיב ןעוועג זיא עשז

 .רבחמ רעד ןָא ךיז טפור --- .המדקה ַא --
 טשינ ןעוװעג זיא סָאד ,טכערעג זיא ילעדיישט ,תמא --

 רעסערג זיא המדקה יד ,טינ ךיז טקערש רָאנ ;} המדקה ַא יװ רהעמ
 .רפס ם'נופ

 טלהעצרעד ןוא תיבה-לעב רעד רעלָאטנעזנַארב טגָאז ױזַא
 ,ןענָאילימ יד םימ עטבישעג יד רעטייוו

 יי

 .ט ?עטיּפַטק

 ,ךעלעדיא ערעזנוא ייב ,ָאי ? רימ ןעטלַאה עשז ואוו ,טׁש --
 ערָאטַאק סָאװ ,קלָאפ ַאזַא ,םשה-ךורב ,ןענעז ךעלעדיא ערעזנוא
 -הערד ,ןעלדנַאװ-ןעלדנַאה ,ןעפיוקרַאפ ןוא ןעפיוק ךייַא ןעלעוו ייז
 טלהעצרעד ! םלועבש סעיצַאלוקעּפשה לכ ,טליוו רהיא סָאװ העמש
 ןוא קַאה ןעפראוקעװַא ייז ןעלעוו --- דירי ַא לעמיה {'םיוא ייז
 רעייפ ןיא ןעגנירּפש ןוא ןירַא ?עמיה ןיא ךיילג ןעהילפ ןוא קַאּפ
 ,השורי ע'רשכ ַא ,טפעשעג ןייר ַא רָאפ ייז טגעל טמוק ןוא ; ןירַא
 םענ ןוא ףיוא סע ביוה העג ,סָאד טגיל טָא סָאװ ,ךאז ע'נמוזמ א
 יד זיא סָאװ ! םייה רעד ןיא רענייק ָאטינ זיא ,ןייגנ --- וצ סָאד
 סיורג א וצ ,טלעג ?עיפ וצ ,ייז ןעגָאז ,טונ וצ יאס ? השעמ
 ,םדא תרוצב תומהב ,שטייטס !ייז טימ ךַאמ הענ ןוא -- קילג
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 ךייֵַא ןענעז רימ ,ַײז ןענָאז ,ןיינ -! ןָאילימ- גיצנעיינ-ןוא-ןעייג
 ...רעדנעזיוט ןופ טפעשעג ַא רעסעב זנוא טיג ,ןענָאילימ יד לחומ
 ןעװע'צל ,רעטכעלעג עטסערג סָאד ,קזוח ךָאנ ןעבַאמ ערעדנַא
 ערעייַא טימ ךיז טרעה סָאװ, :טהעטש טלעוו יד סָאװ ףיוא
 ןיימ רַאפ ןויזב א ,רחיא טרעה ,ןעוועג רימ זיא'ס "2 ןענָאילימ

 ,ןײרַא גָאט ןיא ייז טביול ,ןעדיא ןופ יֹוזַא טלַאה סָאװ ,ץירּפ
 ,ףוס םוצ -- טלעוו רעד ןיא םימכח עטשרע יד רַאפ ייז םנעכער
 ןיב ךיא יו ,דרעפ ,ךעלבלעק ע'רשכ ,תומהב ענייר ,,ךייט םָאנ
 ראֹּפ ַא ןענופעג ָאי וליפא ךיז ןעבָאה תליחת !דרעפ ,דיא ַא
 ףיוא ךעלברעק עכילטע טלעטשעגנייא ןעבָאה סָאװ ,ךעלשנעמ

 ךָאנ ןעבָאה טפרַאדַאב טָאה עמ  ,ןעמוקעג זיא'ס  ןַא רָאנ ,תואצוו
 :ןעוועג בשיימ ךיז ייז ןעבָאה ,ןעשעּפעד ,ןערעיּפַאּפ ,תואצוו
 ייז ייב ןיא'ס ,ייז ןעגָאז ,גונענ ?השעמ יד ןיא סָאװ !ּפָאמס
 ..טעסיוא ךיוא ךיז טמענ ןענורב ַא ,ייז ןעגָאז ,לַאװק ןייק םינ
 .ףיוא ןעוועג ןלעב ַא ןעטלָאװ ייז ? םימכח לעסיבַא ךייֵא טלעפעג
 ענעטַארבעג !ןעטסָאק טינ טלעג ןייק ייז לָאז'ס ןוא ןענָאילימ
 ןוא ,ןעגיושענּפָא ןעבָאה ערעדנַא !ןיירַא ליומ ןיא ךעלעבייט
 ןעבָאה ייז ;ךיוא תונויזב טאהעג ךָאנ רימ ןעבָאה ערעדנַא ןופ
 זַא ,רהעמ רהיא טפראד סָאװ ...רָארוקָארּפ ן'טימ טעשַארטסעג
 ךימ ייב לָאז יז ,בייוו ןענייא ןיימ טרהיפענפיורַא ןעבָאה יז
 | ,טג ןעמענ

 -- !ךייַא בוט ?לזמ ? רעטבייװַאב ַא טנעז רחיא ? סָאװ ---
 .ידַאקרַא ףיוא ךיז טּפַאה

 טנייה --- רעלָאטנעזנַארב טגָאז --- ,רעטכייוװַאב א ןעוועג --
 ןעבָאה םיבורק .טג'ענ ךיז ןעבָאה ריס ,טינ ךיז טגרָאז .טינ ןיוש
 ,ךײא גױט סָאװ, :דניירפ עטוג טָאלג ןוא טשימעגניירַא ךיז
 רע'נמוזמ ַא ,טפעשענ רעייֵא ּפִא רעסעב טיה ? ןענָאילימ ,ייז ןעגָאז
 ,ךײַא גיט סָאװ ןוא ,תומולח עלַא ןופ רערעייט .זיא ןעשַארג
 ,טסייוו טָאנ ?ןֹודָא ןעניזָאד ן'טימ ךיז ןערהיפמורַא ,ייז ןענָאז
 "? ךרקפב םדִא ןייֵא סָאד זיא רשפא ? זיא סָאד שפנ ַא רַאפ סָאװ
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 ןיימ ןוא ,רימ ייז ןעגָאז רעטרעווכעטש עכלעזַא המודכ ךָאנ ןוא
 טג ;לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא רימ וצ טצעזענוצ ךיז טָאה בייוו
 וד טסרעה סָאװ -- .רהיא וצ ךיא הנעט -- ! איטש , .טג ןוא
 ןעניגרַאפ ,אנקמ ךיד ןענעז ,ךיא גָאז ,דניירפ עטוג ענייד ? יז
 ,ריד רַאפ, .ענידיא ַא טימ הנעט העג "! קילנ ַאזַא טשינ ריד
 סָאװ ?!טג רימ בעג ןוא ףיוא ךימ דניב ,קילג סָאד ,יז טנָאז
 טימ עטָאזירג רַאפ ןוא ,ןע'טג טזומעג ךיז ןעבָאה רימ ,ךייא גיוט
 -רעבירַא ןיב ןוא טדָאטש ןיימ ןופ ןעטָארטעגּפָא ךיא ןיב ןויזב
 ,ץירּפ ןיימ טימ םענייאניא ץעּפוהעי ןייק וצוצרעהַא ןערהָאפעג
 ףיוא טלענ ןעניפעג ָאד רימ ןעלעוו רעמָאט ,ןעכוז ,סָאד טסייה
 טימ ,ןעטפעשעג ײלרעלַא טימ טדָאטש עסיורג ַא טראפ .תואצוה
 ןענעידרַאפ ןע'שלח ,ןעליוו סָאװ ,ןעשטנעמ טימ ,ךס ַא סרעלקעמ
 ןיא ,סָאד טסייה ץירּפ ןיימ ,טצעזַאב םהיא בָאה ןוא ,לעברעק ַא
 -ענּפָא רימ ךיא בָאה ןיילַא ןוא ,לעטָאה ַא ןופ רעמונ םענעש א
 דעטנעהענ ,רהיא טנָאז יװ ,םעדיוב ןעניזָאד םעדדָא-טָא ןעגנוד
 ןוא עלעקעטש סָאד רימ ךיא םענ ןעגרָאמהירפ עלַא ןוא ,טָאג וצ
 ,טרָאד ,סָאד טסייה ןעטיורד ןיא ,עזרעב רעד ףיוא סיורַא רימ העג
 טימ טפַאשטנעק סילש ןוא ,םורַא ךיז ןעהערד ןעדיא עֶלַא ואוו
 ,עינַאּפמַאק ַא אר ןעכַאמ רימ זַא ,הרבס ַא זיא'ס ןוא ,טלעוו רעד
 לאטיפַאק א טימ ףיונוצ ךיִז ןענעל ןעשטנעמ עכילטע ,טסייח סָאד
 ,טסייה סָאד ,םיקלח ףיוא ךעלברעק דנעזיוט עכילטע עשביה ןופ
 ,טמעשעג ןיא רע טָאה םיקלח פעיפ יױזַא ,טיג רעכילטיא לעיפיוו
 -ווט ףיוא ,דנעזיוט ןהעצ ןָא ךיז טמענ רעטרעדנוה ןעדעי ףיוא
 .ןָאילימ א -- רנעזיוט ןהעצ ףיוא ,רנעזיוט טרעדנוה --- דנעז
 יז ?הטרח בייוו ןיימ רעטציא טָאה ,רהיא טהעטשרַאּפ יו ןוא
 עטונ יד ןוא ,דניירפ ןעטונ ַא לָאמ עלא ריס וצ רעטנוא טקיש
 סָאד ייז ןענָאק יו םורָאװ ,האנק רַאפ טעקיּפעצ ןערעוו דניירפ
 ריא ַא ,רעלָאטנעזנַארב השמ ,בורק רעייז זַא ,ןעגָארטרעביא רָאג
 יירד ןעמוקַאב ,ןערעוו טבירעגפיוא ױזַא לָאמ 8 טימ לָאז ,ןפלח 6
 !? ןעבראק ןָאיליס
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 סיױרַא ךיז טּפַאה -- ?ןעברַאק ןָאילימ יירד  ?סָאװ --

 סָאװ -- .לעטעב ם'נופ ּפָארַא טגנירּפש ןוא רעצייווש ידַאקרַא

 ? ןעברַאק ןָאילימ יירד טסייה
 וצ טכַאמ -- ?ןעקָארשרעד יױזַא ךיז דהיא טָאה סָאװ --

 ּםָארא-טקוק ןוא סָאריּפַאּפ ַא טחערדרעפ ןוא רעלָאטנעזנַארב םהיא

 ָאד טדער עמ יוװ ךיילג ,גיטולבטלַאק ץנַאג סיפ יד ףיוא ךיז וצ
 ? ןערָאװעג לעּפתנ יוזַא ָאד רהיא טנעז סָאװ --- .לערעיירד ַא ןופ
 ?ייברעד עינַאװערָאה גרַאק בָאה ךיא

 יד טמענעצ ןוא ידַאקרַא טגָאז -- ? ןָאילימ יירד רעבָא ---

 .דנעה
 טשינ ןוא ! טױערענּפָא רימ ןעבָאה יױזַא .,ןָאילימ יירד ---

 טע'מתח'עג ןוא רעיּפַאּפ ףיוא ךיז ןעבירשעצ יקַאט -- טדערעג רָאנ

 ענידעבעל יו רהעמ טינ ךָאד זיא ןעש םורָאװ ,סוירָאטָאנ ם'ייב
 ךיא ןיב ןיילַא ,ץירּפ רעטלַא ןייֵא ןיוש זיא ץירּפ רעד ,ןעשטנעמ
 רעטסעווש טימ ךס ַא רעדירב בָאה ךיא ,ןַאמרעגנוי ןייק טינ ךיוא

 ףיוא אישק ַא ,טנעה יד ןיא ךיז ייב טינ זיא שטנעמ ַא ,עמערָא
 !טנעייל טָאנ ?השעמ א

 -טּפעלש ,לעטסעקשיט סָאד ףיוא-טנעפע רעלָאטנעזנַארב ןוא
 טע'מתח'עג ,רעיּפַאּפ ןעניוב ןעטלענרעפ א לעסיבַא ןיוש סױרַא
 המיתח רעטעטנַאלּפרעּפ ,רעטקוצרעפ ,רעטהערדרעפ ענדָאמ ַא טימ
 -עדייו טימ ןוא ףעלענייב טימ ,ךעלעדיירד טימ ,ךעלגנעלש טימ

 | : ץידַאקרַא וצ ןָא ךיז טפור ןוא ,ךעל
 -שורימיואקךאיי :טכאמ סָאד ?המיתח ַא טהעז רהיא --

 ....יקציבמעד-ָאבמעד-עבמָאד-ףַארג ,דנומניז

 רעד ןיא ןייַא ךיז טקוק ןוא טהעטש רעצייווש ידָאקרַא ןוא
 ץפיוא סיוא טחעז סָאװ ,חמיתח רעטהערדרעפ ךילצניק רעגיזָאד
 ,ןעמונעגמורַא ךיז ןעבָאה לעניופ א טימ גנַאלש א יװ ,רעיּפַאּפ
 ,קעלק ַא ןעטימ ןיא ןוא ,ןערעדנַא ם'ניא סנייא טעטנַאלּפעגנייַא
 ךיז טזָאל ואוו ןוא גנַאלש ןָא ךיז טביוה ואוו ,טינ טסייוו עמ ןוא
 ןעטימ ןיא גידנעהּפָא יו ןהעטש טביילב רע ןוא .,לעניופ סיוא
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 "עצ סיפ יד ,ןעמונעצ דנעה יד ,ל?יומ ןיא רַאניצ רעד טימ רדח
 "סיוא קרַאטש םינּפ סָאד ןוא ןעביוהענפיוא סעציילּפ יד ,טיירּפש

 -כָאנ .טרָאװ ַא ןעדערסיוא טשינ גננאלדגנַאל ןָאק ןוא ,ןעגיוצעג

 ןוא סעקטיל יד רעביא דנעה יד טימ שטַאּפ ַא ךיז רע טוהט םעד

 : סיוא טהיצ ןוא ,זיא רענייטש ןייז יו ,שטיווק ַא טימ ךיז טכַאלעצ
 טסייה סָאד טָא !אחיאחזאח ! םיניובראק ןָאילימ יירד ---

 יירד יד טָא ,רעגײטשַא ,בָאה ךיא ןעוו ! ןָאילימ יירד ! עבטמ א

 ..11! םלוע לש ונובר ,יט ְךַא ! עגיצנייא ןָאילימ
 טעאסאקצאאוומטסויפ44

 ,ןעמוקעב לָאמַא טעװ רעלָאטנעזנַארב סָאװ ,ןָאילימ יירד יד
 טָאה רע ,ןעגנָארטעגרעטנוא ,טנָאז עמ יוװ ,ןידַאקרַא רעזנוא ןעבָאה

 "רעו טימ ןעטיש ,ךיז ןעציה ,ןענַאּפשוצמורַא טרעהעגפיוא םינ
 טימ ןיא תיבה-לעב רעטעקַאנ-בלַאה רעד ןוא ,קַאז ַא ןופ יו ,רעט

 ,ןעגיוא יד ןיא םהיא ייב ןח ןעמוקעב ,ןעסכַאװעגסיוא לָאמ ַא
 וצ ךיז ןערַאשוצ ,ךיז ןעשטסַאלוצ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה רע ןוא

 ךיז ליוו רע זַא ,דנוה רעיירטענ ַא יו רעדָא ,עלעצעק ַא יו ,םהיא
 .תיבה-לעב ןייז וצ ןענ'הפנח'וצ

 טָאה רע תמחמ טינ ןָאהטעג סָאד טָאה רעצייווש ידַאקרַא
 *עג סָאד טָאה רע .,ךיז רַאֿפ הבוט ַא סיּפע ןופרעד טקוקעגנסױרַא
 םהיא טָאה סָאװ ,דלעג ןופ ךשומה חכ םעד בעילוצ רָאנ ןָאהט

 טאהעג בעיל טָאה רע .טעננַאמ ַא יװ ,ךיז וצ ןעניוצעג דימת
 ,ןעבָאה ניטיונ ױזַא סָאד ףרַאד רע סָאװ ,םעד תמחמ טינ דלעג

 דלעג , סָאװו ,םעד תמחמ ,ד לע ג זיא'ס סָאװ םעד תמחמ רָאנ

 -סיוא טנַאקענ טָאה ידאקרַא רעזנוא ."ךאז עבעיל ,עטוג ַא זיא

 ןעסיורג םעד םורַא בולק ןיא רדסכ העש ןהעצ סיפ יד ףיוא ןהעטש

 סָאד יו ןעקוק ,לעיּפש סָאד ןעטכַארטעב ןוא שיט ןעגיכעלייק

 -םיוא ןייֵא ןהֶא ,קע ןייֵא ןהָא ךיז טיש דלָאג עגידנעגנילק עטיור
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 .רעסַאװ יוװ ךיז טסינ ,ןערעדנַא םוצ םענייא ןופ רעביא-טהעג ,רעה

 טסכַאװ דלָאג סָאד ,דלָאנ עלעגרעב ץנַאג ַא םענייא ייב טניל טָא

 סָאד זיא טָא ןוא ,םענעי וצ רעבירַא סָאד טהעג טָא ,טסכאוװ ןוא

 רענעי יװ ,טקוק ןוא טהעטש ידַאקרַא ,קירוצ ןעמוקעג רעדעיוו

 ןייק לעיּפש םעד ןיא טָאה רע שטָאח ןוא ,"טרָאק יד טפרַאו,

 ןייר, ,(ךַארּפש ןייז ףיוא) "יקנ, זיא רע םורָאװ ,טינ קלח םוש

 ןעגנילק סָאד ןוא דלָאנ ןופ ץנַאלג רעד ,טַאלג רָאנ ,"רעלעט ַא יו

 ,םייוו ױזַא םהיא טריסערעטניארעפ ןיילַא דלָאג סָאר ןוא דלָאנ ןופ

 -ניא ןָא-טלעװק רע ,םענעי רַאפ ץרַאה סָאד םהיא טּפָאלק סע זַא

 ץפיז א טימ טפלעה ןוא ,"סיוא-טמענ, סָאװ ,םעד טימ םענייא

 ."חרוק יו ןיירַא, זיא ןוא טלעטשעגנייא טָאה סָאװ ,םענעי

 -- רעכעה םהיא ייב טהעטש סעכלעוו ,ןעגָאז וצ רעווש זיא'ס

 ןענעז םענייאניא ןעכאז עדייב ? דלעג סָאד יצ ,לעיּפש סָאד יצ

 ם'ניא סנייא טעטנָאלּפעגנייַא ,ןעטכַאלפעגפיונוצ יו םהיא ייב

 גנידסלַא ןופ רערעייט ,ןעצרַאה ןיא ןעקַאבעגנייַא ,בעיל ,ןערעדנַא

 ,המשנ ןייז טגיל ןעכַאז ייווצ יד ןיא רָאנ ןוא ,טלעוו רעד ףיוג

 .תובשחמ ענייז עלַא ךיז ןעהערד ןעכַאז ייווצ יד םורָא רָאנ ןוא

 ַאּפ , םהיא ךיז ןע'מולח --- ןע'מולח טינ םהיא ךיז לָאז סע סָאװ

 ןעטרָאק רָאנ ןוא ,(טסולרעפ) "ןעלַאװָארּפ , רעדָא (סניוועג) "ןעס

 רַאפ טהעזרעד רע זַא .ןעגיוא יד רַאפ רע טהעז דלָאג רָאנ ןוא

 טימ ןעמ ןָאק לעיפיוו, : ענייז הבשחמ עטשרע יד זיא ,דלעג ךיז

 ,"ןעסַאּפ, עטכער יד ןָא ןעמוק סע ,טפלעה טָאג ןעוו ,ןעכַאמ םעד

 ןערער ןָא טביוה רע ןוא "4 סַאּפ רעטנהעציירד ,רעטנהעציירד רעד

 .ןימאמ א ןערעוו ,טָאנ טימ

 ַא ,רעלעיּפשנעטרַאק בור סָאד יװ ,זיא רעצייווש ידַאקרַא

 רָאנ ,ןילַא ןימאמ ַא רָאנ טשינ ןוא ,ןימאמ רעסיורג ,רעסיורנ

 טהעג ,תומולח עטכעלש ןוא עטוג ןיא טביוג ,רעבױלנרעבַא ןייַא

 "יירד םעד טשינ ,גָאטנָאמ טשינ ןעלעיּפש ןיירַא בולק ןיא טשינ

 ,חלג ַא רע טנעגענעב רעמָאט קירוצ םוא ךיז טרחעק ,ןעטנהעצ

 ,םיוועג רע טסייוו ,ץַאק ַא געוו םעד רעביא םהיא טפיופ סֶע זַא ןוא

 ? 2824 ךא 225 6 65: יו 5
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 ַא רַאפ ארומ טָאה ;} "ןערעוו ןעבָארנַאב , רע זומ טכַאנ ענעי זַא
 ,רע טנאז -- רע טניוועג רעמָאט ,ענידיא א יװ רעגרע גיוא טוג

 תעשב םענעי רלעג ןייק טשינ טייב ןוא ,טלעיּפשרעפ טָאה רע זַא
 ךיז טלָאז רהיא ,ןהָאק ם'נופ ןעהייל טינ ךייא טעװ ןוא ,ןעלעיּפש

 ייב טשינ,.טציא ןיא רע שטָאה ןוא !ןעהיצסיוא םהיא ראפ

 רע ןָאק ןענַאװ ןופ ,טשינ טסייו ןוא טייצ א ןופ ןיוש ?דלענ

 טביולג ריא רעכילרהע ןייא יו ,רע טביולג ךָאד ,דלעג ןעבָאה

 ,יֹוזַא ןעכַאמ ךָאנ ןָאק "ןעטרָאק ןופ טָאנ , רעד זַא ,ן'חישמ ןיא

 !ףלעג סיורנ ןוא ,דלעג ןעבָאה ךָאנ לָאז רעצייווש ידַאקרַא זַא
 "רהע עטשרע יד טימ רע'אה-ףכ רעטשרע רעד -- זיא רקיע רעד
 ,םשה הצרי םא ,ןהענ םעדכָאנ ןיוש טעװ ,ןעסַאּפ ענעש עכיל
 ! רומזמ א יוװ

 רע זַא ,םעדכָאנ ןעוועג זיא רענייז קנאדעג רעטשרע רעד
 סָאד זיא רשפא ;  ןָאילימ יירד יד ןֹופ טגיהורעב ?עסיבַא ךיז טָאה
 טימ טצעזעב ָאד ךיז טָאה רע סָאװ ,טָאג ןופ ךַאז עטרעשעכב א
 ךָארג סיּפע רע טָאה סָאװ םורָאװ ? רעלָאטנעזנַארב ןעגיזָאד םעד
 ןעביה רשפא ?שרעדנַא ץינרע טינ ןוא וצרעהַא ןעפָארטעגנָא
 ןימ ַאזַא טֶא ייב ?"רהָאי ןעבעיז ענייז , טונימ רעד ןופ ןָא ךיז
 שטָאח ןעלַאפּפָארַא טינ םהיא טעוװ יוװ --- ןָאילימ יירד ןופ עמוס
 רעטרעדנוח רענהעצ ןייק טשינ ןיוש גָאז ךיא ,רעדנעזיוט עכילטע
 "לעב םוצ ןערימשרעטנוא ךיז ןָא-טביוה ידַאקרַא ןוא ! רעדנעזיוט

 :ןונינ רעדנַא ןייֵא טימ רָאנ ןיוש תיבה
 ,ךיז טכַאד ,ױזַא --- ,השמ בר רעבעיל ןיימ ,רימ עשז טגָאז --

 רהיא ןעו ,לשמל המודכ ,רענײטשַא -- ? אה ,ךייַא ןעמ טפור

 רימ תעשב ,טייצ ?לעקיטש ןיילק ַא טימ רעהירפ רימ וצ טפערט
 ענעשעק ןיא גנע ,ּפָאק ןיא םָארנ ןעוועג ,טכַאדעג טנייה טינ ,זיא
 ךָאד ךיא םענ ,שטייטס -- ,רזממ ַא ןעוועג זיא ?עברעק סָאד ןוא

 : נָאז ןוא םלוכ ורמָאו הבר החמשב סרעטרעדנוה עטרַאה יד סיורַא
 םיבוט םיכורא םייחל ךלי רעדנעזיוטה הז ,יתפילח הז ,יתרּפכ הז

 ףליה ס'טָאג טימ טהעטשרַאפ רעצייווש ידַאקרַא םורָאװ ,םולשלו
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 ייהעלע .טנעקירטענפױא טינ םהיא ןיא חומ רעד ,קסע ןייַא
 טינ רשפא ,סָאװ .רהיא ףיוא ?עטש ךיא ןוא טרָאק ַא זיא'ס
 | יי ? השמ בר ,ױזַא

 ילעדיישט רבחמ רעד סיױרַא ךיז טּפַאח -- } ױזַא סיוועג --
 ןופ קסּפ ןעסואימ ַא דלאב רעבָא טּפַאח ןוא תיבה-לעב ן'רַאפ

 "קרעמ .טינ ףראד עמ ואוו ןעשימ טינ ךיז לָאז רע ,ן'ידַאקרַא

 ןיא ן'ידאקרַא ייב טָאה רעלָאטנעזנָארב ?עיפיוו ףיוא ! גידריוו
 ייב טָאה ,רהעמ ךָאנ רעדָא ,לעיפ יױזַא ףיוא ,ןענואוועג ןעגיוא יד

 טנַאקעג טשינ ךיז טָאה ידַאקרַא ןוא ,ןערָאלרעּפ רבחמ רעד םהיא

 -עמָאּפ רעצנַאנ ַא טימ ןעסָאנענּפָא םהיא טָאה ןוא ןעטלַאהנייא
 | :עצינ

 רעד ןופ רבחמילעב ,שטייד רעבעיל ןיימ ,טמוק לעצַאקס --
 בָאה ךיא ןוא ?ָאד ךיוא טנעז רהיא ,ץלָאהקיּפ ןב הטוש ,ערילח

 ןוא ,ףָאלש ןעסיז ןיא טייוו-טעה ןיוש טלַאה רהיא זַא ,טניימעג

 ,סרעטָאנרעּפיּפ ,ןעגעיצ עדליוו טימ תופשכמ ךייַא ךיז ןע'מולח סע
 ןיא ןעטרָאד ייז טביירשַאב רהיא סָאװ ,םינינע עכלעזַא המודכו

 .ךעלכיב ערעייַא

 "ערעשט ַא יװ ,טזומעג ךַאבענ טָאה לע'רבחמ עניילק סָאד
 -עלק ךָאנ ןערעוו ןוא לעּפעק סָאד ךיז ןיא ןעהיצניײרַא ,עלעקשַאּפ
 סָאװ ,שפנ ןעבָארג ןעגיזָאד םעד ןענייושּפָא ןוא ,זיא רע יו ,רענ

 טביילב ץראה:םע ןייֵַאה .עטָאלב רעד םימ ןעדעי ןעכַאמ ןָאק

 ,ךיז רע טרעלק -- ..."ןהענרעביא סניימ זָאל -- ץראה-סע ןייַא
 .עלעצעק ַא יו ,תיבה-לעב םוצ רעדעיװ ךיז טעשטשַאל ידַאקרַא ןוא

 ירָאטַאק סָאװ ,דיא ַאזא טנעז רהיא ,השמ בר ,םינּפַא ---
 ערעדנַא יו ,ןעצעזוצ ךיז ,ןעהטומוצנָא םענעי טנייפ טָאה רהיא
 ןענַאז זומ רענעי זיב ,גנַאל ױזַא םענעי ןעשטוקעד ,וצ ךיז ןעצעז
 טרַאּפשעגנָא גנַאל ןיוש טלָאװ טרָא רעיא ףיוא ךיא !?  םָאב,

 -ניניילק א ?ואו רהיא טסייו ,טפעשענ ךילקילנ אז ַא טימ

 לעטרעוװו ַא ! ןָאילימ גיצנעיינ ןוא ןעיינ ןופ סעצָארּפ ַא --- טייק
 ! ןָאילימ גיצנעיינ-ןוא-ןעיינ -- ןעדערוצסיוא
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 רעטנוא םהיא טפלעה --- !} ןָאולימ גיצנעיינ-ןוא-ןעיינ ---
 לָאמ ַא רעדעיו םהיא ףיוא ןָאיטלַאפ ידַאקרַא ןוא ,רבחמ רעד

 ;:עטָאלב רעד טימ םהיא טכַאמ ןוא

 טרהעווש ,ונַא ?ןענָאילימ ןופ ךיוא טדעד רהיא ,שטייד --

 ןופ 9לעגױפלעיּפש רעייט ןיימ ,תונמאנ ענילייה ערעייַא ףיוא רימ
 םימ ןהעזעג ןעבעל רעיא ףיוא לָאמַא טָאה רהיא זַא ,ערילח רעד

 ךיזא ךיא ?עװ ,ןעצנַאנ ַא רעטרעדנוה א ןעניוא ענענייא ערעיײַא

 ! ןעסייה ןעלעוו ?ייז , לעיפיוו םנק ןעלהָאצ
 ,תיבה-לעב ן'םיוא דנאה רעד טימ ןָא טזייוו ידַאקרַא ןוא

 ,פעגיוא ןייא טכאמעגוצ ןוא טייז ַא ףיוא ?עּפעק סָאד ןעניובעגנָא

 טקַאה -- ? ןעפָארטעג טָאה רהיא זַא ,ךָאד רהיא טניימ ---

 ףיא ,טָאה רהיא זַא ,ךייא ךיא גָאז --- .תיבה-לעב רעד ּפֶא םהיא

 יו ,טָאה ילעדיישט !{ תועט ןעסיורנ ַא ,דובכ רעיא רעביא טעב

 !ןענעמראפ ץנַאנ א !סרעטרעדנוה ךס ַא ,ןָא םהיא טקוק רהיא

 ! ריבג ַא ,רשוע ןייַא דיא ַא זיא ,ןעסיוו רהיא טלָאז ,ילעדיישט
 טימ יו ,טקַאװענּפָא רעלָאטנעזנַארב טָאה "ריבנ , טרָאװ סָאד

 ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא ןופרעד טקעפע רעד ןוא ,רעסעמקַאה ַא

 -סיורא ,טכיילגענסיוא לָאמ א טימ ךיז טָאה רעצייווש ידַאקרַא זַא

 ן'םיוא רבחמ ם'נופ טקוקעג ןוא ןהייצ יד ןופ רַאניצ יד טּפַאחעג

 טלעטניּפעג ןוא רבחמ ן'פיוא תיבה-לעב ם'נופ ןוא תיבה-לעב

 "? ךימ טימ סע ךיז טוהט סָאװ, : טדער רענייא יוװ ,ןעגיוא יד טימ
 .טעפייייאיטייייהאטויאזוג

 .אי ?עטיּפַאק

 טָאה רעזעל רעד יוװ ,זיא ילעדיישט רבחמ רעזנוא תמחמ
 ,ערעדנַא יו ,טנייפ טָאה סָאװ ,לעשנעמ ליטש ַא ,טקרעמעב ןיוש
 ןעצנַאנ א ךיז ןופ ןעכאמ ,תומזונ ןעלהעצרעד ,ךיז ןעמהירעב
 רעלַאטנעזנָארב םהיא ראפ ןעדער טזומעג טָאה ראפרעד ,ןעזעוו
 בורו ולדג בור ןכש ןעטירד ן'רַאפ ןעלהעצרעד ,תיבה-ילעב רעד
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 טרָאװ ַא ןעפרָאװעגניירַא לָאמ עלַא רָאנ טָאה ילעדיישט ןוא ,ורשע
 רעדָא רָאנ ,םענייק ףיוא השעמ תעשב טקוקעג טשינ ,דצה ןמ
 ץיגרע ןיחַא ףיורא רעדָא ,ךעלסיפ ץיּפש יד ףיוא ךיז וצ ּפָארַא

 ואוו ,ילעטס רעד ןעשיווצ ןוא דנַאװ רעד ןעשיווצ ,ךיוה רעד ןיא

 עגיכעלייק עגיצנוק א טיובעגסיוא ,ןיּפש ַא טצעזעב ךיז טָאה סע

 יד טימ ןוא ּפָארַא ּפָאק ן'טימ ןעגנעה ןעבילבענ ש"'הירב ,הריד

 ..הסנרּפ סיּפע ןעקישוצ לָאז טָאג ,טקוקענסױרַא ןוא ףױרַא סיפ

 ןוא רעלַאטנעזנָארב טגָאז ױזַא --- ילעריישט רעזנוא ---

 טָאה טָאג ירָאטַאק סָאװ ,שטנעמ א זיא --- סָאריּפַאּפ ַא טעשטַאק

 טינ ארומ ןייק טָאה סָאװ ,ןענעמרַאפ ַאזַא טימ טשטנעבעג םהיא

 רעדָא ןערילרַאפ רַאפ ,רעסַאװ ןייק רַאפ םינ ןוא רעייפ ןייק רַאפ

 -רעביא ,ןערירוקנָאק טשינ רענייק ןָאק םהיא ; ןענ'הבנג'קעווַא רַאפ

 טלעג ןייז ןוא טלעג רימת זיא הרוחס ןייז } ןעמענוצ ,ןענָאלש
 !םהיא טימ גידנעטש זיא

 ַא טוהט ןוא ןעטלַאהנייַא טינ ךיז ןָאק רעצייווש ידַאקרַא
 : נערפ

 ? ןעטנעמיד : הרוחס ןימ ַא רַאפ םהיא ייב זיא עשז סָאװ --

 ? ןעטנַאילירב

 "נעזנָארב טנָאז -- !ןעטנאילירב ןופ רערעייהט ךָאנ ---

 זיא סָאװ םורָאװ -- .ןעגיוא יד ּפָארַא טזָאל ילעדיישט ןוא ,רעלָאט

 רהעמ טשינ ךָאד זיא ןעטנַאילירב ? ןעטנַאילירב ,ךילטנענייא ,ןעד

 ןערעוו סָאד זָאל ;עכלעזא עדָאמ ַא ,גנורעיצ ַא ,רענייטש יו
 ןוא ןעטנַאילירב ערעיײַא ןעמענ ךָאד רהיא טגנעמ -- עדָאמ סיוא

 רעזנוא סָאװ ,רעבָא סָאד .טרָא ןייר א ףיוא ייז ןעפרַאװסױרַא

 טינ לָאמנייק טעװ סָאװ ,הרוחס ַאזַא זיא ,טגָאמרַאפ ילעדיישט

 ןעלעוו ,טלעװו זיא טלעוו יד ןמז ?כ ןוא ,עדָאמ רעד ןופ סױרַא

 .ןהעגַאב טשינ םעד ןהֶָא ןעשטנעמ ךיז

 ןעמ ןָאק המשנ עשיריא ַא --- .ידַאקרַא טכַאמ --- !ָאהַא ---
 זַא ,טנַאזעג לָאמַא טָאה םולשה הילע עבַאב ןיימ יוװ ,ןעצַאש טינ



 201 עינַאּפמָאק עבולוורפ וד

 טלעסיירטעגסיוא ןוא רעסכעז םענעלַאפרַאפ ַא םכוזעג טָאה יז
 ..ענעשעק ןיא רימ ייב םהיא

 ַאזַא ,ךיז טכאד, :ידַאקרַא ךיז טכַארט ןעצרַאה ןיא ןוא
 רָאנ ..'!הלּפמ א םהיא ףיוא ךיז טכערעג רעכינ ? לערעּפמיּפ
 : רעטייוו טדער ןוא ,טניימ רע סָאװ ,ךיז טסיוטש תיבה-לעב רעד

 טָאג טָאה ן'ילעדיישט רעזנוא ,ךימ רהיא טהעטשראפ --
 :ונייהד ,סָאד טגָאמרַאפ רעכילטיא טינ סָאװ ,הנתמ א טקנעשעג

 ...ןעגיוא יד טימ טהעז רע סָאװ ץלַא

 "ייוש רעטנוא טּפַאח -- ?טנעה יד טימ רע טמענ --

 ַא טאהעג בָאה ךיא ;שיבייל רעטעפ ןיימ יו טקנוּפ --- .רעצ
 ..עבט ַאזַא טַאהעג ךיוא רע טָאה ,שיבייל רעטעפ

 ךייֵַא טהעג -- טינַא ;טוג ןיא ,ןעכרָאה רהיא טליוװ ---
 םהיא וצ טכַאמ -- ! סייוו ךיא ןיהואוו שיבייל רעטעפ רעיא טימ
 | .תיבה-לעב רעד

 רעלָאטנעזנַארב ןוא ,קיטַאטס א יװ ןעציז טביילב רעצייווש
 | : רעטייוו טדער

 רע טביירשַאב ,ןעגיוא יד טימ טהעז רע סָאװ ,ץלַא זיא --
 ;ענעדלָאג ןעבעגעג טָאג םהיא טָאה טנעה ןוא ;טנעה יד טימ
 ןוא ןעביירש ךייַא רע ןָאק ,ןעביירש קעװַא ךיז טצעז רע זַא ,רע
 טביירש עס ;רעהפיוא ןייֵַא ןהֶא ןוא זָאלסיוא ןייַא ןהֶא ןעביירש
 ךיא ,לַאירעטַאמ סיוא טהעג סע ןיב ,גנַאל ױזַא םהיא ייב ךיז
 ,רעיּפַאּפ ןוא טניט ןיימ

 ייוצ יד ףיוא האצוה-לעב רעדליו ַא ןייז ףרַאד רע ---
 .ידַאקרַא ןיירַא טפרַאװ --- 3 םינימ

 סָאװ ,םעד ןעגעק רעבָא סָאד טָאה עדרעוו ַא רַאֿפ סָאװ ---
 ךייא ןָאק טניט ?עשעלפ ןייא טימ { ןופרעד סױרַא-טננערב רע
 ,ךעלטעלב דנעזיוט ןופ ךוב ַא ןעביירשנָא ילעדיישט

 רעטנוא ןעמ טסיג -- ירַאקרַא וצ-טצעז -- טיונ רַאפ ןוא ---
 ערעדנַא יד וצ טמוק סע זַא ,ןעוהט סרעקנעשנייוו יד יו ,רעסַאװ
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 טליװ סע ןוא ,ןענָאט וצ ןָא טביוה ןייוו רעד ןוא בוט םוי געט

 ...ןוידּפ ןייק ןעזָאלסיורַא טינ ךיז

 טכַאמ -- 4 ןעּפַאצ םעד טקעטשרַאפ רהיא טלָאװ רעמָאט --

 ,רוציקב -- :רעטייו טלהעצרעד ןוא רעלָאטנעזנַארב םהיא ֹוצ

 ,לַאװק ַא םהיא ייב זיא'ס ,רעניּפשדלַאג ַא יא ילעדיישט רעזנוא

 -גוא ןעטרָאד ןָא רהיא טהעז .םיוא טינ לָאמנייק ךיז טזָאל סָאװ

 טקַאּפעגנָא ,גיוא ןייֵא יו ?ופ סָאד זיא ??עטסעק ַא טעב ן'רעט

 -נַא !םירפס ערעסָאװ ךָאנ ןוא ,ענעבירשעגנָא ןיוש םירפס טימ

 .טנעיילעגרעביא עלַא טעמכ רימ ייז טָאה רע ! ןעקיטנַאבש ןעקיט

 ףיוא סױרַא ייז טזָאל עמ ןוא ּפִא ייז טקורד עמ ןעוו ,םירפס יד

 סָאװ ,זיא ןורסח רעצנַאג רעד ! ייז ןעמ טרעקוצראפ ,טלעוו רעד

 !ייז ןעקורד וצ סָאװ טימ ָאטינ זיא'ס
 ידַאקרַא ןיײרַא-טלעטש -- ? סע טסייה ,םעדָאפ ןייק ָאטינ --- |

 ,"לעגנַאמ-דלעג  ַא ,סָאד טסייה ,ךייא ייב זיא'ס --- ,רעצייווש

 : רימ ייב סָאװ ,תאלוח עבלעז סָאד טקנוּפ ,טגָאז שטייד רעד יו

 לעיפיו ,עירָאטקָאדה ןושלב סָאד ןעמ טפור "רעביפ-?עטייב ,

 | ? טלעג ,לשמל ,ףיורעד ןעמ ףרַאדַאב

 זַא --- רעלָאטנעזנַארב טגָאז --- ,הנימ-אקפנ יד ןיא סָאװ ---

 ,ןָא םהיא טקוק רהיא יוװ ,ילעדיישט זיא וצרעד ןוא ? ָאטינ זיא'מ

 ;םירבהמ ערעדנַא סָאװ ,סָאד טשינ רָאנ ,לעשטנעמ ענדָאמ א

 ..טלעג ןעכַאמ םורָא-ןעהעג םירבחמ ערעדנַא

 רעכיג -- .רבחמ רעד ףיוא ךיז טּפַאח -- ?ןעלטעב --

 יד ןוא ,םהיא ייב ןָא ךיז ןעדניצ ןעניוא יד ןוא -- ! ןעברַאטש

 רע סָאװ ,סּפינש רעטיור רעד יװ ,טיור םהיא ןערעוו ךעלקעב

 "לעב רעד ןוא .רענלָאק םענערעיּפַאּפ ןעסייוו ן'םיוא טנַארט

 -ָאפ רעיירטעג א יוװ ,דנַאה רעד טימ םהיא ףיוא ןָא-טזייוו תיבה

 | .דניק טרַאּפשענניײא ןייז ףיוא רעט

 ןייֵא ןוא ןלדנ ַא --- .רעלָאטנעזנַארב טכַאמ -- !ןלדג ַא --

 ןייֵא יװ סָאד זיא ,םהיא טימ טינ הנעט ךיא ל?עיפיוו ! ןשקע

 לייורעד רימֲאֿל ;םהיא טימ הנעט ךיא .טנַאװ ןיא סעברַא
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 סָאװ ןהעז ןיוש רימ ןעלעוו םעדכָאנ ןוא ,?עכיב ןייא ןעזָאלסױרַא
 "-טע עטשרע יד ?ייוורעד גונעג זיא ףיורעד .ןוהט וצ ןעבָאה רימ

 ,ךעלברעק טרעדנוה עכיל

 עלָאר ַא רַאפ סָאװ --- .ידַאקרַא טכַאמ -- ??כה ךפ --

 ,רהיא יװ ,ןעטסילַאטיּפַאק עכלעזַא ייב עמוס עניילק אזַא טלעיּפש

 ? רעכיב יו ,טפעשענ ןעדלָאג ַאזַא ףיוא ךָאנ טרפבו ,ןעבעלכ

 רעלָאטנעזנַארב םהיא וצ טגָאז -- ?ךָאד רהיא טכַאל --

 ,הליחמ ,טנעז רהיא זַא ,ןעזייוו ךייא ךיא לעװ --- .סָארדרעּפ טימ

 ןענַאד ןופ ןהעטשרַאפ וצ ןָא טינ טביוה רהיא ןוא המהב עסיורג ַא
 רהיא דעטייוו ןוא ,טדער עס ןוא ליומ ַא רָאנ טָאה רהיא .ןיהַא

 !טינ סָאד -- ךאז א ןעמענמורַא ,קסע ןייֵא ןהעטשרַאפ טלָאז

 סָאװ ,רימ טנָאז .ןובשה ןעטסָארּפ ַא ןעכַאמ ךייא ךיא לעװ טָא

 ַאזַא אי טנעז רהיא זַא ,רעצייווש יִנַאַּפ ,ןעגערפ ךייַא לע ךיא

 ?ןעדיא ,רענײטשַא ,ךיז ןעניפעג ,רהיא טנעכער ,לעיפיוו ; םכח

 סע --- .ידַאקרַא טגערפ --- ? ץעּפוהעי ןיא ,ָאד ? ואוו ---
 =- סעחרַאּפ טימ סעשטעלָאװס ביוא ; ןעדיא ערעסָאװ ךיז טדנעוו

 : ,..ךס ַא ,ערח-ןיע ןייק ,זיא

 סָאד טינ -- ,רעלָאטנעזנַארב םהיא טרעפטנע --- ,ןייג ---

 ? םורַא ןוא םורַא ןעדיא עלַא ןיימ ךיא ! ךיא ןיימ

 ףיוא --- .ילעדיישט רעטנוא םהיא טפלעה --- םוטעמוא ---

 ,טלעוו רעצנַאנ רעד

 "רעפ ןוא רעצייווש טכַאמ -- ? טלעוו רעצנַאנ רעד ףיוא ---

 ,ךעלשביה .,ערה-ןיע ןייק ,טנָאז עמ -- .,ןרעטש םעד טעשטַאק

 .םענייאניא ןעטימעסיטנַא עַלַא תוכמ לעיפ ױזַא
 סָאװ ,עכלעזַא ייז ןעשיווצ ןענעכער רימ ןעלָאז לעיפיוו --

 .רעלָאטנעזנַארב טנערפ -- ? רעכיב ןענעייל

 --- ידַאקרַא טכַאמ --- ,טינ ךיא סייוו רעכיב ןענעייל סָאוװ ---

 ;רהעמ סיוועג ןענעז ,ןעטרָאק ןיא ןעלעיּפש סָאװ ,עכלעזַא רָאנ
 .ברע ךייַא ךיא ןיב סָאד
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 "עוו --- .תיבח-לעב רעד וצ םהיא טזָאל -- ! ױזַא ןייז זָאל --
 ייווצ רָאנ ןַאװרַאפ זיא ןָאילימ עכילטע ןופ זַא ,ןענעכער רימ ןעל
 יּפֶארַא רימ ןעלעוו ייז ןופ .רעכיב ןענעייל סָאװ ,ןעדיא ןָאילימ

 לעברעק ןייק ןעבעגסיוא טשינ ןענָאק סָאװ ,ןָאילימ ַא ןענעכערי
 טביילב .רעכיב ןייק ןעפיוק טשינ ןעליוו ייז רעדָא ,לעכיב ַא ףיוא

 ןענעייל לָאמַא ַאי ןעליוו סָאװ ,ןעדיא ןָאילימ ןייא רעביא זנוא

 ייוצ זַא ,לַאפ םעד ףיוא ןיוש ןענעכער רימָאל טנייה ,ךוב ַא

 וצ ףיוא לעכיב ןייא ?עברעק ןייא רַאפ ןעפיוק ןעלעוו ןעדיא

 .ןענעייל

 רעד םהיא טכיררעפ --- ,ןעיירד ףיוא ?עכיב ןייא טנעכער ---

 ,ןיילַא רבחמ

 לעכיב א ןייז זָאל --- .תיבה-לעב רעד טגָאז -- ! קע ןייַא --

 "עד רהיא טָאה עשז לעיפיו !ערהיא ףניפ ףיוא ,ןערעיפ ףיוא
 ? ןעברַאק דנעזיוט טרעדנוה ייווצ ןייק טינ 4? טלָאמ

 סָאװ ,ידַאקרַא טכַאמ --- .סניוועג עסיורג סָאד טקנוּפ ---

 ךָאד זיא'ס ,העוו יוא --- .ןעייקעצ טכער ןָא טציא טשרע טביוה
 ַא ןיב ךיא יו ,לעטפעשעג ַא ןופ גיד'השקשינ רָאנ יקַאט סיּפע

 | !שטנעמ

 וצ טכַאמ -- ?טניימעג רהיא טָאה ןעד עשז סָאװ ---

 -- .רעגנעל יו רעבערג דרעוו רבחמ רעד ןוא ,תיבהילענ רעד םהיא

 טימ ןערעוו ךייר טינ רָאנ ליוװ ךיא זַא ,רָאפ ךייא טלעטש טנייה

 לעברעק בלַאה ַא רָאנ חקמ םעד קעװַא-לעטש ךיא ןוא לָאמ ַא

 ? לעכיב א רַאפ

 -- !בנג ַא רַאפ האיצמ א ,לוזה ליזב זיא לעניופ יצח ַא --

 .ןעכַאז יד ףיוא ןיבס ַא זיא סָאװ ,שטנעמ ַא יוװ ,ידַאקרַא טכַאמ

 רעד טהיצ --- .לעכיב ןעטשרע ן'רַאפ רהיא טָאה סָאד ---
 רהיא טעװ סָאװ טנייה --- .רעטייוו ךָאנ ןובשח םעד תיבהילעב

 ןענעז רעכיב עכלעזַא זַא ,רעצייוש רעה רעבעיל ןיימ ,ןעגָאז

 ? גיסיירד ךעלקיטש ַא ילעדיישט רעזנוא ייב ןַאהרַאפ



 2098 עינַאּפמָאק עבוליירפ יד

 -טננירּפש ןוא ידַאקרַא טכאמ -- ! טינ ערה ןיע ןייק ! ָאהַא --
 -ַאילימ טימ רָאג ןיוש ךָאד טקעמש סָאד -- .לעטעב ם'נופ ּפָארַא
 !שטנעמ א ןיב ךיא יװ ,ןענ

 -נעזנַארב טגָאז -- 3 טניימעג ר ח י א טָאה ןעד עשז סָאװ ---

 רימָאל --- .גונעת רַאפ ןעצלָאמשעצ דרעוו ילעדיישט ןוא ,רעלָאט
 רימ ןעזָאל יױזַא ,רעטרעדנוה עכילטע עטשרע יד ןעּפַאטרעד רָאנ
 האס ַא ּפָא רימ ןעזייל ,לעכיב עטשרע סָאד ךדימו ףכית סױרַא
 וצ ךיז ןעמענ ןוא ענעשעק ןיא ףעיט ןיירַא סָאד רימ ןעגעק ,ףלא
 זיב ,טיירב ױזַא ,גנַאפ ֹזַא ;ייווניצנייא ,רעכיב עגירעביא יד
 ךָאד רהיא טהעטשרַאפ ,קיטש גיסיירד עלַא סױרַא ןעזָאל רימ
 !? טלעוו רעד ןיא טלָאמעד ןעמוקַאב רימ םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןיוש
 ,רובכ ם'נופ דער ךיא -- טלעג סָאד לחומ ןיוש ךייַא ןיב ךיא
 ןעלעו רעכיב ענייז זַא ,ןעבָאה טלָאמעד טעװ ילעדיישט סָאװ
 טרעה ,ןעכַאל רימ ןופ טנעמ רהיא ! טלעוו עצנַאג יד ןעציילפרַאפ
 םהיא ןיב ךיא --- ,רַאנ רעטלַא ןייֵא ןיב ךיא זַא ,ןעגָאז ,רהיא
 ץטימ םהיא ךיא ןיגרַאפ ןעניגרַאפ ,טסייה סָאד ,אנקמ תמאב
 ַא .טונ רהעז יאדוא םהיא ךיא ןיב אנקמ רָאנ ,ןעצרַאה ןעצנַאג
 !ןעמ ָאנ אזא !דוב כ אז ַא -- טייקגיניילק

 טינ ּפָאק רעד טהערדרעפ ךיז טָאה רעצייווש ידַאקרַא ייב
 סָאװ ,ןענָאילימ יד ןופ יװ ,ןעמָאנ ן'טימ רובכ ם'נופ ךָאנ ױזַא
 זיא רבחמ רעד ןוא .,ןענעידרעפ ָאד לָאז ילעדיישט רָאפ-טהעטש
 ןערָאװעג ,ןעניוא יד ןיא םהיא ייב ןעסכַאװעגסיױא לָאמ ַא טימ
 סע .סכואוו רעד ףיוא רעסערג ןוא טכיזסיוא ן'פיוא רָאג רענעש
 ןופ םינּפ ַא יקַאט טָאה ילעדיישט זַא ,טכַאדעג םהיא ךיז טָאה
 רָאה יד סיּפע .ןױשרַאּפ רעכילנהעוועג ןייק טינ סיּפע ...ַא ...ַא
 גנַאל ןיוש טָאה רע ,ןעבעלכ ...סיּפע ךעלטנעה עניילק יד טימ
 א ןיא סָאד זַא ,טונימ רעטשרע רעד ןופ טעמכ ,ןהעזעגסױרַא
 רעצייווש ידַאקרַא רעזנוא ןוא ...ןעשנעמ עלַא יװ םינ לעשנעמ
 רבחמ םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא ןעטלַאהנייַא טנַאקעג טינ ךיז טָאה
 ךעלטנעה עניילק ענייז ןופ ענייא ייב ןעמונעגנָא םחיא טָאה ןוא
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 ַא םענעש ַא ןעבעגענּפָא םחיא טָאה ןוא ךעלרעגניפ עניד יד טימ

 סָאװ ןעבעלרעד לָאז רע ,טעוװעשניװעג םהיא ,בוט-לזמ ןעטיירב

 ,רע גילדעוו סָאװ ,רעכיב עטמהירעב ענייז עלַא ןעזָאלסױרַא רעכיג

 סיּפע ןעקעטש ןעטרָאד ףראדעב ,סױרַא טהעז ,רעצייווש ידַאקרַא

 טשינ רעטרעװ ןייק טימ סע ןָאק רע סָאװ ,סכלעזַא ,סכלעזַא

 ןיא שטַאּפ א ןעבעגעג ךיז רע טָאה םיצולּפ ןוא .,ןעבענסױרַא
 | :ןָאהטעג גָאז ַא ןוא ךיז טכַארטרעּפ לעסיב ַא ,ןרעטש

 ייב ןַאלּפ ַא ָאד זיא'ס ? סָאװ רָאנ רחיא טסייוו ,טַאש --

 ףיוא רהָאז ַאזַא ! ןַאלּפ רענעדלָאנ ַא ! ןאלּפ רערעייהט ַא ! רימ

 | ! רימ

 "ענפיוא ןעבָאה ,רבחמ רעד ןוא תיבה-לעב רעד ,ייווצ עדייב

 רַאפ טָאה ןַאלּפ א רַאפ סָאװ ןעכרָאה ,ןערעהיוא ןוא ליומ טלעטש

 טדנעװעג ךיז טָאה רעצייווש ידַאקרַא ןוא ?ןכש רעיינ רעד ייז

 | : ןושלה הזב ייז וצ

 לעװ ךיא סָאװ ,ןעדיא עבעיל עניימ ,סיוא עשז טרעה --

 לָאז לעביארַאפ ןייק זַא ,ךייַא ךיא לעװ ןעטעב רָאנ ; ןעגָאז ךייא

 .ךיז ןעזָאלב ןופ עבט ןייק ןעבָאה טינ טלָאז רהיא ןוא ןייז טינ

 ךורב ,ןענעז יירד עלַא ריס .ןעשטנעמ עשימייה ךָאד זיא ןעמ

 ןעטימעסיטנַא עלַא ףיוא ןעדָאש רעזנוא ץוחַא ,םידיננ עכיילג ,םשה
 רימ ,לשמל ,הרבס א ןעוועג טלָאװ רעמָאט ! ןערָאװעג טנָאזעג

 ? תופתוש ַא ,טפַאשלעזעג ןימ ַא ...ןימ א ךיז ןעשיווצ ןעסילש ןעלָאז

 ? תולד ן'פיוא ? תופתוש א סָאװ ףיוא ? תופתוש א --

 רעד ,לָאס א טימ עדייב ןענערפ -- ? עינַאּפכַאק-טעדכָאמש-לָאנ

 ּפָארַא טינ ךיז ייב טלַאפ ידַאקרַא ןוא ,רבחמ ן'טימ תיבה-לעב
 סָאװ ןהעטשרעפ ןעלָאז ייז ידכב ,רעטרעוו יד ייז טייקעצ ןוא

 : טניימ רע

 רהיא טהעטשרַאפ ,ליוו ךיא .,טסנרע ץנַאנ סָאד ןיימ ךיא --

 ענילייה סָאד ערעדנַא סָאד סנייא ָאד ןעבעגנ ךיז ןעלָאז רימ ,ךימ

 ןעגרָאמ ס'נעמעוו טינ טסייוו רענייק יו ױזַא ,ףכ-תעיקת ַא ,טרָאװ

 ףהיא יצ ,בולק ןיא ןעסַאּפ ןהעציירד עניימ טימ ךיא יצ ,זיא סע
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 ןיא יקציבמעדיעבמָאדיַאבמעד ץירּפ ןעניד'הנומש-לופכ רעיא טימ
 --- ? ךעלכיב ערעייז טימ ,סָאד טסייה רבחמ רעד ,ייז יצ ,אקירעמַא
 רעהירפ לָאז סע זנוא ןופ רעװ :לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא זיא
 "רַאפ רהיא  וידחי ןייז סע ףרַאדַאב ,ןערעו טכערעגפיוא טינ
 תואצוח יד ןוא ,ךיילג ףיוא ךיילנ ןעלייהט ךיז לָאז עמ 4 טהעטש
 ,םענייאניא ןייז לָאז גנידסלַא ןוא ,ךיילג ףיוא ךיילנ ןהעג ןעלאז

 | ! וידחי לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא ,וידחי
 עטכער יד ןעביוהעגפיוא רעצייווש ידַאקרַא טָאה השעמ תעשב

 רעד ןוא ,טייז ַא ףיוא ןעניובעגנָא ּפָאק םעד ,ךיוה רעד ןיא דנַאה
 ,טלעמוטרעפ טונימ רָאּפ ַא ןעסעזעג ןענעז רבחמ ן'טימ תיבה-לעב

 ןיא ןַאלּפ רעד .ןעגיוושעג ןוא ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא טקוקעג

 -נעזנַארב זַא ,טסנרע ױזַא ןָאט רעד ןוא טכירעגמוא ױזַא ןעוועג
 ןעגנַאגענוצ ,שיט ם'נופ רעטשרע רעד ןענַאטשענפיוא זיא רעלַאט
 דנַאה ענירָאה ערַאד עגנַאל יד םהיא ןעגיוצענסיוא ,ןכש םעיינ םוצ
 םהיא ףיוא ןוא "!וידחי, :לוק א ףיוא ךיוה טזָאלענסױרַא ןֹוא

 "עב ם'נופ טּפַאחעגּפָארַא לע'רבחמ סָאד ךיוא ךיז טָאה ,גידנעקוק
 -סיוא ןוא לעטנעה ןיילק ןייז םינכש עדייב ןעגיוצעגסיוא ,לעט
 יירד עלַא ןוא ?!וידחי, :עמיטש רעניד ןייז ףיוא טעשטיווקעג

 יד ןיא ערעדנַא סָאד סנייא טקוקעג ךילדניירפ ךיז ןעבָאה םינכש

 דנעה יד ייב ךיז טשטעווקעג טוג-טוג לָאמ עכילטע ,ןיירַא ןעניוא

 רָאװו עסיז עבעיל סָאד לָאמ עכילטע ךָאנ ט'רזח'עגרעביא ןוא
 םוצ ןָאהטעג ףרָאװ א רבחמ רעד ךיז טָאה םיצולּפ ןוא ! "וידחי ,

 ןעגיוב ַא ןעטרָאד ןופ טּפַאחעגסיױרַא ,טעב ן'רעטנוא סָאװ לעטסעק
 ןיא ןעבירשעגנָא ,ןעּפ ןוא טניט א ןענַארט וצ טכַארבעג ,רעיּפַאּפ
 עט'הביתכ'ענ עסיורג טימ רעיּפַאּפ ןעניוב ם'נופ טיירב רעד
 | | : תויתוא

 'ׂ 'ד 'ִנ 'ב 'א |

 :לע'טינּפ טמַאלפרעפ ַא טימ םינכש יד וצ ןָאהטענ גָאז א ןוא
 סָאד / ,רעיּפַאּפ ןעניזָאד ן'פיוא ,?חומ סייז ,ךיז טע'מתח ---

 .טקַארטנָאק רעזנוא זיא
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 ייב ןענערפ --- ? תויתוא עניזָאד יד ןעטיידַאב סָאװ --
 .טרעדנואוורעפ קרַאטש םינכש ייווצ ענירעביא יד םהיא

 :ןעטײדַאב -- ילעדיישט טנָאז --- תויתוא עניזָאד יד --

 טשּפ רעד ,טסייה סָאד .תול ד ,ה בנ 2 .ה כ ר ב ,ת מ א
 יה כ ר ב ןייז טעװ ,תמא ן'טימ ןהעג ןעלעוו רימ זַא ; ױזַא זיא

 ןעבָאה רימ ןעלעו ,ה ב נ ג טימ ןהעג ןעלעוו רימ ןַא ןוא

 טייז ,ךיז טנעל טנייה ? ןיוש רהיא טהעטשרַאפ . . , ת ו ? ד
 יי ! תומיתח יד טימ ,?חומ

 רעד זַא ,ןערָאװעג ןעלעפענ ױזַא זיא לַאפנייַא ס'רבחמ םעד
 אזַא טימ סָאריּפַאּפ א ןענַארטעגרעטנוא םהיא טָאה תיבה-לעב

 לעכַאקעלרעקוצ ַא דניק בעיל ַא רעטנוא טגָארט עמ יו ךיילג ,ענימ
 -ניא טנַאקעג טינ ךיז טָאה ידַאקרַא ןוא ,לעטקעפנַאק ַא רעדָא

 .עציײײלּפ ןיא ץעז ןעטכער ַא טגנַאלרעד םהיא טָאה ןוא ןעטלַאה

 טנעלפ יױזַא !המכח זיא טרָאד הרות ואוו ! ָאוַארב --

 ּתעשב ,ןיילַא "םידנב רמוש , רעד ,רעניימ עדייז רעד ןעגָאז

 א ןוהט לָאנ ַא ךָאב ןיא גָאטיירפ טגעלפ אפור רעד עק'השנמ

 ןערעדנַא םוצ ןהעג ןוא ןעטימ ןיא ןעפרַאװקעװַא ,ּפָאק םעד ןעדיא
 | .ןעדיא

 'ב 'א, ןעסייה לָאז תומתוש רעד זַא ,ןעבילבעג זיא'ס ןוא
 ...עינַאּפמָאק טע 'ד 'ג

 -ערעצ יד םיפתוש עיינ יד ייב ןעביוהעגנָא ךיז טָאה םעדכָאנ
 ,ךילנהעווענ ,עלַא ןופ רעהירפ .ךיז ןעביירשרעטנוא ןופ עינָאמ
 -ינַא ,רעלָאטנעזנַארב השמ ,תיבהילענ רעד טע'מתח'ענ ךיז טָאה
 ךעלשטעווק רֶאּפ ַא טימ המיתח עשיתבהדלעב ענייפ ַא טגעלענרעד

 טפראדעב ךיז טָאה םהיא ךָאנ .?עדיירד שיתבהילעב ַא טיט ןוא

 ןימי ?ב ןַא ,טנָאזעג רע טָאה ,רעצייווש ידַאקרַא ןעביירשרעטנוא

 ילעריישט ךיז לָאז ןכל ,טצעל םוצ ןענע'מתח ךיז בעיל רע טָאה

 ךיז טָאה ןייֵלַא רבחמ רעד זַא ןוא .;רעהירפ ןענע'מתח ןייז ?חומ
 םענעש א טימ ןוא לעדיירד שניה ַא טימ קישטנייפ ןעבירשעצ ןיוש
 "רא וצ ןעמוקעג זיא'ס ןוא ,רעביירש ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ,קיצ



 209 עונַאּפמַאק עבוליורפ וד

 טמענ עמ יװ ,רעגניפ יר ןעשיווצ ןעּפ יד ןעמונעג רע טָאה ,ן'ידַאק
 ,לעשעלפ ַא ןופ קערָאק ַא ןעּפעלשוצסױרַא ףיוא רעהיצנעּפָארּפ ַא
 -ַאּפ עכילטע רעיּפַאּפ ן'פיוא עקנילָאװַאּפ טעּפַארדעגנָא טָאה ןוא

 א טםימ טואלעגסיוא ןוא ,ךעלעדער יירד-ייווצ ַא טיס ךעלקיס

 רהיא סָאװ ןעכַאמ טנָאקעג טָאה המיתח עניזָאד יד -- ;} קעלק
 תעשב ןוא ,"רעצייווש ידַאקרַא, םינ רָאנ ,טלעוו רעד ןיא טליוו

 רע תמחמ זַא ,טנָאזעג ןוא טציוושעג טכער ידַאקרַא טָאה השעמ

 קרַאטש םהיא סָאד טָאה ,ןעבירשענ ךס א רהעז זייוולעגנוי טָאה

 ,טגָאזעננָא םיריױטקָאד יד םהיא ןעבָאה ,היאר רעד וצ טדַאשעג

 ,יאולה רָאנ ,ךָאטש ַא ניוא ןיא יו ,ןעּפ ַא ןופ ןעטיה ךיז לָאז רע

 ךָאנ טְלָאװ רע סָאװ -- טלענ סָאד טאהעג רע טלָאװ ,רע טגָאז

 טימ ןעביירשנָא ןעצרַאה ןרעטנכינ ן'פיוא ןטנעװטסעד ןופ טנָאקעג

 | ! ןייֵלַא ןערעפיצ עליוה
 ןעבָאה ,תופתוש ןעסָא;שעג ןעבָאה סָאװ ,םינכש יירד יד ןֹוא

 טעוװװעשניוועג ךיז ,טנעגעזענּפָא ,ןייש ןעכילגָאט ן'טימ ,טעּפש ךיז
 טנעלעג ןוא ןָאהטעגסיױוא ךיז ,תומולח עסיז טימ טכַאנ עטוג ַא
 ןענעז טלעוו רעצנַאנ רעד ףיוא ביוא ,טסייוו טָאג ןוא ,ןעפָאלש

 ןעפָאלש ןעלָאז סָאװ ,ןעשנעמ ענעדעירפוצ יירד עכלעזַא ןעוועג
 ענערליג עסיז עכלעזַא ןהעז ןעלָאז ןוא ,קַאמשעג ױזַא ,סיז ױזַא

 ם'ניא ,טכַאנ רעגיזָאד רעד ןיא ןהעזעג ןעבָאה סע יװ ,תומולח
 "נוא טעמכ ,לע'רדח ןערעטסניפ ןעטרעכיורעגנַא-קרַאטש ןעגיזָאד
 .ןענױשרַאּפ יירד ערעזנוא ,ךַאד ן'רעט





 אבה םלוָע

 גנולהעצרע

 ,1904 רהָאי ןיא ןעבירשענ





 אּבה םלוע

 ,השעמ ענעש ַא ןעלהעצרעד ךייַא ךיא ?עװ ,טליוו רחיא זַא
 ךיא סָאװ ,לעקעּפ ַא לָאמַא טַאהעג ךיז ףיוא בָאה ךיא ױזַא יװ

 -מוא טינ רעיש-רעיש ןיב ןוא ,ךיז ףיוא ןעמונעג ןייֵלַא סע בָאה

 רעביא רָאנ ?סָאװ רעביא ,טניימ רהיא ןוא ! ןערָאװעג ךילקילג

 טינ ,רעטינענ ןייק טינ ןַאמרעגנוי א ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,םעד
 ךָאנ ןיב ךיא ,ןייז ןָאק סע ,טסייה סָאד ,רעטציּפשעגרעביא ןייק

 ,רעגולק ַא ןייז לָאז ךיא םורָאװ ,םכח ַא ןופ טייוו ךיוא טנייה

 ,טלעג טָאה עמ זַא ;טלעג טָאהעג ,רהיא טנָאז יוװ ,ךָאד ךיא טלָאװ

 .ןעגניז ןָאק עמ יא ,ןעש יא ,נולק יא ךָאד ןעמ זיא

 ףיוא ןעסעזעג ,ןַאמרעגנוי ַא ןעװעג ,סָאד טסייה ,ךיא ןיב

 לעסיבא ,טנערעלעג ןוא ןעסעזענ ,רענעיווש ןוא רהעווש ייב טסעק

 ןעלָאז רעגעיווש ןוא רהעווש יד ,דוסב ךעלכיב יד ןיא טקוקעגניײרַא

 ,בָאה ךיא .רעגעיווש יד יו ,רהעווש רעד יוזַא טינ ,ןעסיוו טינ

 ַא :טסייה סָאד ,?יבסנַאמ ַא רעגעיווש ַא ,ןעסיוו רהיא טפרַאד
 ,ןעטפעשעג עלַא ןיילַא טרהיפ .קעדָאּפס ןיא טהעג סָאװ ,ענידיא

  ,רעטכעט יד רַאפ םינתח ןעבילקעג ןיילַא ,םיכודש ןָאהטעג ןיילַא

 ןיילַא ,טרעהראפ ןיילַא ,ןעבילקענסיוא ןייֵלַא יז טָאה ךימ ךיוא ןוא

 ןיב ךיא -- ילשימָאדַאר ןופ ?יהָאווז ןייק ןערהיפ וצ טכַארבעג

 טכרָאהעג רהיא טָאה אמתסמ ,ךיא ןיב רעלשיפָאדַאר ַא ןיילַא

 ...טַאלב ן'םיוא ןעבירשַאב גנַאל טינ סָאד טָאה עמ ,ילשימָאדַאר

 "עג ,טסעק ףיוא ליהָאווז ןיא ןעסעזעג ,סָאד טסייה ,ךיא ןיב

 ,יתיב ָחתּפמ ןעטָארטעגסױרַא טשינ ,םיכובנ-הרומ םעֶד טשטעווק

213 
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 וצ ןעביידשרַאפ ךיז ףרַאד עמ ,טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס ןזיב

 -ָאדַאר ןייק םייהַא ןערהָאפכרוד ןייז חירטמ ךיז ןעמ זומ ,וויזירּפ

 ,עטָאגיל יד ןעדאטססיוא ךיז ,ןערעיּפַאּפ יד ןעכַאמ טכעדזוצ ילשימ

 ןעמ ןָאק ,ןעוועג זיא סָאד .,ףילטנייוועג יו ,סַאּפ ַא ןעמענסיורַא
 ךימ ךיא בָאה .טלעוו רעד ףיוא רהָאפסױרַא רעמשרע ןיימ ,ןעגָאז

 -ַאב וצ ,ןײלַא רענייא הלנע ןייֵא ןעגניד ןיירא קרַאמ ןיא טזָאלעג
 רימ טָאה טָאנ ןוא .שטנעמ ַא ןיילא ןיוש ןיב ךיא זַא ,ןעזייוו

 "ָאדַאר ןופ ?רע ןייַא טּפַאטרעד בָאה ךיא ,האיצמ ַא טקישענוצ

 ַא טימ -- ןעוועג סָאד זיא רעטניוו --- ,ןעטילש ט טימ ילשימ

 יד ייב ןעלגילפ ייווצ טימ ןוא ,עטברַאפעג א ,עציילּפ רעטיירב

 -סיורַא רָאנ ךיא בָאה ?לעדרעפ סָאד רָאנ ; רעלדָא ןייא יוװ ,ןעטייז

 טגָאז ,לעדרעפ סייוו א ןוא ,סייוו ַא זיא'ס זַא ,ּפָאק ם'נופ טזָאלעג

 לֶאז ךיא ,יז טגָאז ,יאוולה , .קילגמוא ןייֵא ןיא ,רעגעיווש יד

 טימ ,ארומ ךיא בָאה ,ןייז טעװ העיסנ עגיזָאד יד ,ןענָאז ןעניל

 ךיז טּפַאח -- "!גנוצ יד ּפִא ריד סייב , --- ..."?זמ-םילש-םילש

 םורָאװ ,חטרח דלַאב טָאה ןוא טרָאװ ַא טימ רהעווש רעד סיױרַא

 -רעליטש רע טנָאז רימ וצ רָאנ ; טרָא ן'פיוא קסּפ ןייז טמוקַאב רע

 ןעטיירג ןָא ךימ ביוה ךיא ןוא ,"! סענָאבובַאז עשירעבייוו, ; דייה

 -ברעק עכילטע ,סקעבעגרעטוּפ ,ןיליפתו תילט םעד : העיסנ רעד וצ

 ,ןעציז וצ ףיוא ןעשיק ַא ; יירד סנעשיק ןוא האצוה רעד ףיוא ךעל

 -- ,סיפ יד ףיוא ןעשיק א ןוא ךיז ןערַאּפשוצנָא ףיוא ןעשיק ַא

 אטינ --- ךיז ןענעגעזעג םוצ ןעמוקעג .ךיז ןענעגעזענ יַאװַאד ןוא

 טמוק עס זַא ,עבט ַא רימ ייב זיא ןָא דימת ןופ ! רעטרעוו ןייק

 סָאװ ,םינ סייוו ךיא { ןושל ןהֶא ךיא ביילב ,ךיז ןענעגעזעג םוצ

 ױזַא יו ,ךילבָארג רימ ייב סיוא סָאד טמוק סיּפע ? ןעמ טנָאז

 עמ ןוא ןעטניה ן'טימ ,הליחמ ,ןעכילטיא וצ סיוא ךיז ןעמ טהערד

 רָאנ ,רהיא ױזַא יו ,םינ סייוו ךיא ? ױזַא טַאלג רעביא ייז טזָאל

 ! יתמח לעו יִּפַא לע םויה דע ךיז ןענענעזעג סָאד זיא רימ ייב

 ...קירעביוב ןייק ןעכירקרַאפ ןָא ןיוש ביוה ךיא ,טכַאה רימ ! ַאש רָאנ

 -ַאּפ ןוא טנעגעזענּפָא ןייפ ץנַאג ,סָאד טסייה ,ךימ ךיא בָאה
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 תליחת סָאד זיא ןעוועג ,ילשימָאדַאר ןייק ןיירַא געוו ןיא לָאש

 געו-סטילש ַא ,הירפ-רַאפ טגעלעג ךיז טָאה יינש רעד ,רעטניוו

 ןהעג רָאנ ,סייוו ַא זיא'ס שטָאח ,לעדרעפ סָאד .קיטנַא ןייֵא רָאג

 "ייווש ַא טּפַאטרעד ךיא בָאה ?רע ןייַא ןוא ,רומזמ ַא יו סע טהעג

 "טנע ךייא רע טעװ גנידסלַא ףיוא סָאוװ ,םילרע יד ןופ ,ןעגידנעג

 טסייה סָאד ,"ינ---ַאב , רעדָא ,ָאי טסייה סָאד ,"עהע , רעדָא ןערעפ
 ןערהָאפענסױרַא ! קנערק יא םהיא בענג שטָאח רעטייוו ןוא --- ,ןיינ
 ,ןעטנוא ןופ ןעשיק ַא ,טנעלענפיוא ץנַאנ ,ןעסע ן'כָאנ םייה רעד ןופ
 -רעפ סָאד ; סיפ יד ףיוא ןעשיק ַא ןוא סעציײלּפ יד ןיא ןעשיק ַא

 רעד ,טלעטילש ןעטילש רעד ,טעקצַאמס לרע רעד ,טגנירּפש לעד

 ךיז טלעקיוק ,ןעביוא ןופ ךיִז טסייר עלעיינש א ןוא ,טזָאלב טניוו

 ,טקַארט ןעסיורנ ןעטיירב ן'פיוא ,ןערעדעפ יוװ ,ךיז טנעל ,טלַאפ ןוא

 יירפ ןוא טיירב ,טונג הנושמ ,טונ זיא רימ ןעצרַאה ן'פיוא ןוא

 ףיוא סױרַא לאמ עטשרע סָאד טרָאפ ,חמשנ רעד ףיוא ניטכיל ןוא

 ! ךיז רַאפ ,סע טסייח ,תיבהד?לעב ַא ,ןיילַא רענייא ,לעטלעוו ס'טָאג
 השעמ רָאג ןעטילש ןיא ךימ געלעצ ןוא ןָא ךימ רַאּפש ךיא ןוא

 ,ןָאהטעגנָא ןהענ טינ טלָאז רהיא םערָאװ יו ,רעטניוו רָאנ ,..ץירּפ

 ךיז ןעלעטשּפָא ךיז טסולג ,ךרוד םוג טמענ טסָארפ רעד זַא רָאנ

 ןוא .רעטייוו ןערהָאפ ןוא םעהטָא םעד ןעּפַאחרעביא ,ןעמערַאוונָא

 עמשטערק ַא ,ךילטנייוועג ןוימד ןיא ,רָאפ רימ ךיז טלעטש סע

 ַא ?עשיײלפלעסָאר ַא ןוא רענידוז ַא רַאװַאמַאס ַא ,עמערַאו ַא

 טביוה תובשחמ עכלעזַא ןופ ...ְךיֹויו רעסייה ַא טימ סעקנישירפ
 ןיא ןעמענ סיּפע ךיז טליוו סע טושּפ ,ץרַאה סָאד ןעמהעלק ןָא רימ
 ַא חכמ ?לרע ןיימ טימ ןעסעומשניירַא ןָא ביוה ךיא .ןירַא ?יומ
 -טנע ? טייוו ךָאנ זיא'ס יצ ,ןערעוו רהָאוװעג ?יוו ךיא ,עמשטערק
 : םהיא ךיא גערפ .סָאד טסייה ןיינ ,ינ--ַאב ;רימ רע טרעפ
 יו .סָאד טסייה ָאי ,עהע :רימ רע טרעפטנע ? טנעהָאנ ןיוש
 ם'נומ ןעהיצוצסיורַא םהיא ייב רעווש זיא סָאד --- טגעהָאנ לעיפ
 ,רָאפ רימ ?עטש ךיא ןוא !השעמ א ןָא ךיז וחט שטָאח ,ליומ
 ַא ןייז לָאז טרָא ס'לרע ן'פיוא ןעוו ,לשמל ,ןעוועג טלָאװ סָאװ
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 יד ואוו רָאנ טינ טכאמעג רָאלק רימ ךָאד רע טלָאװ ,לידכה? ,דיא

 ױזַא יו ,עמשטערק יד טלַאה סע רעוו וליפא רָאנ ,זיא עמשטערק

 טלהָאצ רע סָאװ ןוא ,טָאה רע רעדניק לעיפיוו ןוא ,םהיא טמור עמ

 לעיפיוו ןוא ,רהיא ןופ טָאה רע סָאװ ןוא ,עמשטערק רעד רַאפ

 קעּפ עצנַאג --- רעהירפ ןעסעזעג זיא רעוו ןוא ,ָאד רע טציז רהֶָאי

 ןייס ךיא !ןיא סָאד קלאפ ענדָאס ַא .טלהעצרעד רימ רע טלָאװ

 ןיַא רָאנ ןיא'ס .ןייז טנוזעג ןעלָאז ךעלעדיא ערעזנוא יקַאט

 טמיורטעג ,סָאד טסייה ,רימ ךיא בָאה ...! ןעבעלכ ,טולב רעדנַא

 -ָאמַאס ַא חכמ טרעיזַאטנַאפעג ,עמערַָאװ ַא עמשטערק א ןעגעוו

 תונמחר טָאה טָאג זיב ,ןעכַאז עטוג עכלעזא המודנכו ,ןעסייה ַא רַאוװ

 "רַאפ ,לעדרעמ םוצ ןָאהטעג עקצַאמס ַא טָאה ?רע ןיימ ,טָאהעג

 ךיז טָאה סע ןוא ,טייז ַא ףיוא ?עסיבַא ןעטילש םעד טעווערעק
 ןעביוא ןופ ןעסייוו טימ ןעטָאשַאב ,לעביטש יורנ ןיילק ַא ןעזיווַאב

 ןענידנעיינש ןעסייוו ם'ניא סָאװ ,עמשטערק-דלעפ א ,ּפָארַא זיב

 -רַאפ ַא יו ,דנעלע הנושמ סיּפע ןיילַא ענייא סיוא יז טהעז דלעפ

 עמשטערק רעד וצ ןערהָאפעגוצ ...הבצמ ענעסעגרַאפ ַא ,ענעפרָאװ
 ןוא דרעפ ן'טימ ןעמונעג לרע ןיימ ךיז טָאה ,ךילטיירב ץנַאנ
 ןיא ךיילג טזָאלעג ךימ בָאה ךיא ןוא ,ןירַא ?חַאטש ןיא עלעטילש

 ןעבילטעג ..ןוא ריהט יד ןעפע ןייַא ןעבענענ ,ןיירַא עמשטערק

 ָ} השעמ יד זיא סָאװ ! ןיהַא טינ ,רעהַא טינ ,לעווש רעד ףיוא ןהעטש

 רעד ןעטימס ןיא ;עצרוק ַא רָאנ ,השעמ ענעש ַא ןיא השעמ יד

 "רַאװש טימ טסעדעגרעביא ,תמ ַא טניל דרע רעד ףיוא עמשטערק

 עניילק טימ רעטכייל ענעשעמ רָאּפ ַא ןעהעטש סנעּפָאקוצ ,ןעצ

 -ענּפָא-ןעסירעגּפָא ,רעדניק עניילק ןעציז םורַא ןוא םורָא ,ךעלטכיל

 ,ןענייוו ,ןעגָאלק ,ּפָאק ןיא ךעלטנעה יד טימ ףיז ןענָאלש ,ןעסילש
 רעכיוה ַא סיּפע ןא ?!עמַאמ !עמ--אמ, :ןעיירש ,ןערעמָאי

 סיּפע ,עקדיקַאנ רענעסירעצ רענידרעמוז ַא טימ ,סיפ עננַאל טימ

 עננַאל יד טימ קירוצ ןוא ןיה םורָא טנַאּפש ,ןָאזעפ ן'כָאנ טשינ רָאג
 טוהט סָאװ , :ןיילא ךיז וצ טדער ןוא טנעה יד טכערב ןוא סיפ

 ..."? ןוהט וצ ןָא ןעמ טביוה סָאװ ןוא 4 ןעמ טוהט סָאװ ? ןעמ
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 ןיב ךיא הנותח א רַאפ סָאװ ףיוא ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה יאדוא
 : ןעוועג וליפא זיא רעניימ קנַאדעג רעטשרע רעד ! ןעמוקעגנָא ָאד
 ןוא קירוצ ןָאהטעג םענ א ךיז בָאה ךיא ןוא !ןעפילטנַא ,חנ
 ףימ רעטניה טכַאמענוצ ךיז טָאה סע רָאנ .סיפ ןעכַאמ טלָאװעג
 ,פעווש רעד וצ טעוװַאקעגוצ יו סיּפע ךימ טָאה סע ןוא ריהט יד
 ךיז רַאפ ןעהעזרעד .טרָא ןֹופ ןערהיר טנַאקעג טשינ בָאה'כ ןוא
 סיפ עגנַאל יד טימ דיא רעכיוה רעד טָאה ,ןיושרַאּפ ןעשירפ ַא
 ,טנעה ערייב רימ וצ ןעגיוצעגסיוא ,רימ וצ ןָאהטעג זָאל ַא ךיז
 ;קענוטַאר טעב סָאװ שטנעמ ַא יו

 רימ וצ רע טכַאמ --- ? קילגמוא ןיימ ףיוא רהיא טגָאז סָאװ --
 -עג --- .ןענייוו ןוא ןעציז סָאװ ,הרבח רעד ףיוא רימ טזייוושב ןוא
 טוהט סָאװ ? ןעמ טוחט סָאװ ! ךַאבענ עמַאמ יד ייז ייב ןעברָאטש
 ? ןוהט וצ ןָא ןעמ טביוה סָאװ ןוא ? ןעמ

 "נָא םהיא ליוװ ןוא םהיא ֹוצ ךיא גָאז -- ! תמא ןייד ךורב --
 רע טנַאלש ,ךילטנייוועג יו ,רעטרעוו עטוג טימ ןעטסיירט ןעביוה
 : יױזַא רימ וצ טכַאמ ןוא דער יד ןעטימ ןיא רעביא רימ

 זיא יז .השעמ ענעגייא יד ךיוא ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ---
 -ַא-ראפ ןופ ךָאנ ,סָאד טסייה בייוו ןיימ ,ענעברָאטשעג ַא ןעוועג
 טָאה יז ; עקטָאכַאשט ע'תמא יד ,קנערק עטוג יד טָאהעג ,ןערהָאי
 טא ? ןעד סָאװ רָאנ .טדיוט םעד ךיז ףיוא ןעטעבעג ןיילַא ךַאבענ
 טוהט סָאװ .דלעפ ןעטימ ןיא ,קעה ַא ןיא ָאד ןעציז רימ סָאװ ,סָאד
 לָאז ? ןוחט וצ ןָא ןעמ טביוה סָאװ ןוא ? ןעמ טוהט סָאװ ? ןעמ
 יז ןערהיפּפָא ןוא לערהופ ַא ןעגירק ףרָאד ַא ןיא ץיגרע ןהעג ךיא
 רעדניק יד ָאד רעביא ןעמ טזָאל ױזַא יו --- ,ןיירַא לעטדעטש ןיא
 סָאװ ,דלַאװג .טכַאנ וצ טהעג אד ןוא ? ךלעפ ןעטימ ןיא ןיילַא
 ? ןוהט וצ ןָא ןעמ טביוח סָאװ ןוא ? ןעמ טוהט סָאװ ? ןעמ טוהט

 -עצ ענדָאמ סיּפע דיא ןיימ ךיז טָאה רעטרעוו עגיזָאד יד ייב
 טזָאלעגסיױורא טָאה ןוא ,ךיז טכַאלעצ יו ךיילג ,ןערערט ןהָא ,טנייוו
 ַא -- "! והדוה-וה , : טסוהעג יװ ךיילג ,זפַאה ם'נופ ?לוק הנושמ א
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 סָאװ !דיא רעניזָאד רעד ןעמונעגוצ רימ ייב טָאה טנוזעג קיטש

 טימ גנידסלא ןעסעגרַאפ בָאה ךיא ? טלעק רימ רעוו ? רעננוה רימ

 : םהיא וצ ןָא ךיז ףור ןוא רעדנַאנייַא טימ עלַא

 ןוא ,ילשימָאדאר ןייק ךיא רהָאפ ?יהָאוװז ןופ רהָאפ ךיא --

 סָאװ ,לעטדעטש סָאד ביוא זיא .עליואוו ַא רחעז ךיא בָאה רהופ ַא

 ןוהט בעילוצ ךייַא ךיא ןָאק ,ןענַאד ןופ טייוו טינ זיא ,טנָאז רהיא
 ףרַאד סע ביוא ,ָאד ןעטרַאװוצ ךיא לעװ ןייֵלַא ןוא ,רהופ יד ןעבעג

 .ןערעיודעג טינ

 אבה םלוע ! הוצמ רעד רַאפ רהיא טלָאז ןעבעל גנַאל ,יוא ---

 טכַאמ -- ! אבה םלוע ,דיא ַא ןיב ךיא יוװ ,ןעפיוק ךיז רהיא טעוװו

 לעטדעטש סָאד -- .ןעשוק םורַא רעיש ךימ טּפַאח ןוא רימ וצ רע

 .ףניפ רעדָא רעיפ טסרעוװ ַא ?כהיךס ,ןענאד ןופ טייוו טינ זיא

 ךיא ןוא ,טייצ העש ַא יו רהעמ טינ ןערהיפּפָא סָאד טעוװ ןערעיודעג

 רהיא טעוװ אבה םלוע .קירוצ ?ערהופ סָאד ּפֶא דלאב ךייַא קיש

 טהעטש !רערניק ! אבה םלוע ,דיא ַא ןיב ךיא יו ,ןעפיוק ךיז

 ןיא ןאמנעגנוי ןעניזָאד םעד טשוק ,טקנַאד ןוא דרע רעד ןופ ףיוא

 רע טיג רהופ ןייז זנוא טיג רע ,ןײרַא סיפ יד ןיא ,ןיירַא טנעה יד

 םלוע ! טרָא ןעגילייה ן'פיוא עמַאמ יד ןעדהיפּפָא ךיא לעװ ,זנוא

 ! אבה םלוע ,דיא ַא ןיב ךיא יו ,אבה

 רעדניק יד םורָאװ ,רעהַא ךייש טינ זיא "החמש , טרָאװ סָאד

 וצ ןעלַאפעגוצ ייז ןענעז ,"עמַאמ יד ןערהיּפּפָא, טרעהרעד ןעבָאה
 רחעמ טימ ךָאנ סעייניַא-רעביא ןענייוו ןעביוהעגנָא טשרע ןוא רהיא

 ,עסיורג ַא יאדוא ןעווענ ייז ייב סָאד זיא חרושב ַא רָאנ ,טייקשירפ
 ; דסח ַא ייז טימ טוהט סָאװ ,שטנעמ א ןענופעג ךיז טָאה עס סָאװ
 רימ ףיוא טָאה עמ !טכארבעג רעהַא םהיא טָאה ןייֵלַא טָאג רָאנ
 ןוא ,איבנה והילא ןימ ַא סיּפע ,רעזיילסיוא ןייַא ףיוא יו ,טקוקעג

 ךיז ףיוא בָאה ןיילַא ךיא ,תמא םענייר םעד ןעגָאז ךייא זומ ךיא
 ןוא ןעשטנעמ ןעכילנהעוועג ןייק טינ ףיוא יו חשעמ תעשב טקוקעג

 ןערָאװעג ,ןעגיוא יד ןיא ךיז ייב ?ָאמ ַא טימ ןעסכאוועגסיוא ןיב
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 טיירג ךיא ןיב טונימ רעד ןיא .."דלעה,, ןָא טפור עמ סָאװ ,סָאד טָא

 טבַאד ,טטשינ } ןעטלעוו ןערהעקרעביא ,גרעב ןענַארטרעביא ןעוועג

 *סיורַא ךיז טָאה סע ןוא .רעווש רימ רַאפ ןייז לָאז סָאװ ,ךַאז יד ,ךיז

 :ליומ ם'נופ רימ ייב ןעסירעג

 ןערהימקעווַא ןייֵלַא יקַאט יז ?עװ ךיא ? סָאװ רהיא טסייוו ---

 ןעסיירּפָא ,ןייז חירטמ ךייא ןערָאּפשרַאפ ,סָאד טסייה ?רע ןיימ טימ

 .רעדניק יד ןופ

 -עג עניזָאד סָאד טָאה ,טדערעג בָאה ךיא רעטייוו סָאװ ןוא

 יו ,רימ ףיוא טקוקעג ןֹוא טנייוועג ,טנייוועג רהעמ סלַא ?לעדניז

 ןעניוא יד ןיא ךיז ייב ןיב ךיא ןוא ,לעמיה ם'נופ ךָאלמ א ףיוא

 ןעסעגרַאפ ,לעמיה ן'זיב טעמכ ,רעסערג ןוא רעכעה ץלַא ןעסכַאװעג

 ןערהירוצוצ ךיז ארומ רָאנ ךיא בָאה ?כה-ךסב זַא ,השעמ תעשב

 -סיורַא םהחיא ןעפלָאהעג טנעה עניימ טימ ןייֵלַא בָאה ןוא ,תמ ַא וצ

 ךָאנ ?רע ןיימ טנָאזעגוצ ,ןעטילש ן'פיוא ןעגעלפיורַא ןוא ןענָארט

 טָאה תליחת .ןעפנַארב-קנורט םע'נמוזמ ַא ךָאנ טימ לעגיופ יצח א

 -רעטנוא ,עציליטָאּפ רעד ןיא טצַארקענ לעסיבַא וליפא לרע ןיימ ךיז

 ןיא קעשילעק ןעטירד ן'כָאנ רָאנ ,זָאנ רעד רעטנוא טעשטרָאװעג

 ,יירד עלַא ןיירַא געוװ ןיא קעוַא ןענעז רימ ןוא ,רעכייוו ןערָאװעג רע

 -שטערק ענעברָאטשעג יד ןוא ?רע רעד ,לידבהל ,ןוא ךיא ,טסייה סָאד
 -לאפר תב חמחנ-חוה ,ןעפורענ יז ןעמ טָאה ױזַא ,המחנ-יחוח עקרעמ

 בָאה געוו ץנַאג ַא םורָאװ ,טנייה יוװ ױזַא סָאד קנעדעג ךיא ,לאכימ

 רימ טָאה רערהיא ןַאמ רעד סָאװ ,ןעמָאנ םעד ם'רזח'עג רימ ךיא

 רבקמ ןעפרַאדַאב יז טעוו עמ תעשב םורָאװ ,לָאמ עכילטע טגָאזעגנָא

 ןעסיוו ןעזומ ןעמ טעװ הליחמ יז ןעטעב ןוא טכער רהיא ןוהט ,ןייז

 יסיוא ףיוא ט'רזח'עג געוו ץנַאנ ַא ךיא בָאה .ןעמַאנ ןע'תמא רהיא

 !לאכימ-לאפר תכב המחנ-הוח !?אכימ-לאפר תב המחנ-הוח : גינעוו

 ןעסענרַאפ ךיא בָאה ןע'רזח תמחמ ןוא ! ?אכימ-לאפר תב המחנ-הוח

 טָאה רע !ּפָאק םעד ּפָארַא רימ טמענ שטָאח ,ןעמָאנ ס'נַאמ רהיא

 לעװ ךיא ןַא ,טגנָאזעגוצ ןוא ךיוא ןעמָאנ ןייז ןעבעגעגרעביא רימ
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 ױזַא ,ןעמָאנ ןייז ןעפורנָא רָאנ לעװ ןוא ןיירַא ?עטדעטש ןיא ןעמוק
 ןענָאק רימ לעוו ךיא ןוא ,תמ םעד רימ ייב ןעמענוצ דלַאב ןעמ טעוו

 ,לעטדעטש םענעי ןיא ,ןעטרָאד זיא רע תמחמ ,רעטייוו ןערהָאפ

 םימי עלַא ,טסייה סָאד ,קינ בוט-םוי ַא ןערהַאי המכו המכ ,רע טגָאז

 טלעג םהיא טסָאק סע ןוא בוט-םוי ףיוא ןיהַא רע טרחהָאפ םיארונ

 ,םוטעמוא ןוא ץחרמ ןיא ,?ידבהל ,ןוא לעסיש רעד וצ ?הוש ןיא

 טָאה סיפע ְךָאנ ןוא ! תואמזונ-ימזוג ןעזייל וצ ייז רע טינ ,רע טגָאז

 ןיהואוו ,ּפָאק ןעלופ א טעקרוטעגנָא ,רעמשטערק רעד טגָאזעגנָא רימ

 גנידסלא זיא'ס רָאנ ,ןעגָאז לָאז ךיא סָאװ ןוא ,ןערהָאפוצ לָאז ךיא

 ,ןעגָאז טלָאז רהיא ,חמ ם'נופ רימ ייב ןעגױלפעגסױרַא לָאמ ַא טימ
 ! טינרָאג עלָאג -- טרָאװ בלַאה ַא שטָאח ןעביילברעביא לָאז'ס

 : ךַאז ןייא םורא רָאנ טהערדעג ךיז ןעבָאה ןעקנַאדעג עלַא עניימ
 ,גוננעג ןעװעג ןיוש זיא ןיילַא סָאד ןוא -- ןעטדיוט א רהיפ ךיא

 לָאז ךיא ןוא תובשחמ עניימ עלַא רימ ייב ןערעוו ?בלוּבמ ןעלָאז סע

 ןֵא זייוודניק ןֹופ םורָאװ ,ךימ טפור עמ ױזַא יו ,וליפא ןעסעגרַאפ

 ןייֵלַא רענייא ןעביילב ! תומ-תמיא ןעטדיוט א רַאפ ארומ ךיא בָאה

 סע !ןעטלינּפָא ךימ טלָאז רהיא --- םויה-דע ךָאנ ןעטדיוט ַא טימ

 עטצַאלנראפ-טשרמולכ עטכַאמעגוצ-בלַאה יד זַא ,סיוא רימ ךיז טכַאד

 -עטדיוט ענעסָאלשעגוצ יד ןוא ,ךימ ןעהעז ןוא רימ ףיוא ןעקוק ןעגיוא

 ןעזָאל ךיז טעוו סע ןוא ןענעפעפיוא דלַאב טָא ךיז ןעלעוו ןעּפיל
 -חכ ם'נופ סָאװ ,דרע רעד רעטנוא ןופ יו ,?וק הנושמ ַא ןערעה

 טלהעצרעד טסיזמוא טינ ! תושלח ןעלַאפ ןעמ ןָאק ןיילַא ןוימדח

 ןענעז ןעשטנעמ ױזַא יו ,םיתמ ןעגעוו תוישעמ זנוא ייב ןָא ךיז ןעמ

 "עג רָאנ רעדָא ןעניז ןופ ּפָארַא ,תושלח ןעלַאפעג ןיילַא קערש ןופ
 ...טרָא ן'פיוא ןעבילב

 םעד .תמ ן'טימ ןעיירד ןיא ןערהָאפעג ,סָאד טסייה ,רימ ןענעז

 -רעדינַא ןוא סנעשיק עניימ ןופ ענייא ןעטָארטענּפָא ךיא בָאה תמ

 ידכב ןוא ,סנעמטופוצ רימ ייב טיירב רעד ןיא ןעטילש ןיא טגעלעג

 ךיא בָאה ,תובשחמ עניטעמוא ןייק ךיז ןעטנָאלּפ טינ רימ ןעלָאז סע

 ט'רזח'ענ דייהרעליטש ןוא ןיירַא ?עמיה ןיא ףיױרַא ןעקוק ןעמונעג
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 !לאכימ-לאפר תכ המחנ:הוח !ל?אכימילאפר תב המחנ-הוח :ךיז
 ייב ןעטנָאלּפ ןעביוהעגנָא ןעמענ יד ךיז ןעבָאה סע זיב ,ננאל ױזַא
 -המחנ תב ?אפר-הוח : ןעמוקעגסיוא ןיוש זיא'ס ןוא ןורכז ןיא רימ
 ,טקרעמַאב טינ רָאג בָאה ןוא ,המחנ-הוח תב לאכימ-לאפר ןוא ,לאכימ
 ,רעלעקנוט ןוא רעלעקנוט ץלַא ןערעוו וצ יו ןָא סיּפע םביוה סע זַא
 יינש רעד ןוא ,רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץלַא טזָאלב טניוו רעד
 געוו םעד ןעטישרַאפ ןוא ןעטיש וצ ןוא ןעטיש וצ ףיוא טינ םרעה
 טלעוו רעד ןיא ,טָארעב ס'טָאנ ףיוא טהעג ןעטילש רעד זַא ,ױזַא
 -רעליטש רעהירפ ,טעשטרָאװ ךיא רעה סיּפע ?רע ןיימ ןוא ,ןײרַא
 -העווש טנעמעג טלָאװ ךיא ןוא ,רעקרַאטש ןוא רעכעה םעדכָאנ ,דייה
 ךיא גערפ ...הכרב רעגידנערָאגיײרד ַא טימ ךימ טשטנעב רע זַא ,ןער
 יימש ַא טימ רימ רע טרעפטנע ? ריד טימ זיא סָאװ ,יוג : םהיא
 ךיז טנעפע סע ןוא ,ןייז ליצמו רמוש טָאג לָאז ,החיצר ַא טימ ןוא
 ,שטייטס : רעטרעוו טימ ךימ טישראפ רע ןוא ליומ סָאד םהיא ייב
 -רעפ ןייז טימ טבַאמעג ךילקילגמוא רָאנ םהיא בָאה ךיא ,רע טגָאז
 ן'םיוא ןעטדיוט ַא ןעמונעג ןעבָאה רימ סָאװ ,םעד רעביא !לעד
 ,ןעזנַאלב רימ ןוא ,געוו ם'נופ ּפָארַא לעדרעפ סָאד זיא ,ןעטילש
 םורָאװ ,ןעזנַאלב 'יױזַא ךָאנ ןעלעוו רימ ןענַאװ זיב טסייוו טָאג ןוא
 רע טָאה יאדוא ...! ענעלַאפרַאפ ראג רימ ןענעז ,טכַאנ דרעװ םִא
 ןערהָאפ ןעוועג טיירג ןיב ךיא ןוא ,הרושב ענעש ַא טנָאזעגנָא רימ
 ,סע ןייֵא ,הוצמ יד קירוצ ןערהיפּפִא ,ןיירַא עמשטערק ןיא קירוצ
 ןיוש זיא רעטציא זַא ,לרע רעד רעבָא רימ טגָאז ! אבהיםלוע סיוא
 רימ םורָאװ ,קירוצ ןייק טינ ןיהַא ןייק טינ ָאטשינ ,ןעלַאפרַאפ
 טסייוו רהָאי-ץראװש רעד ,דלעפ ןעטימ ןיא ץיגרע ךיז ןעהערד
 זיא'ס ,רעטסניפ זיא ?עמיה רעד ,ןעטָאשרַאפ זיא געוו רעד ...! ואוו
 .טריוט םוצ טעשטומעגסיוא זיא ?עדרעפ סָאד ,טכַאניקָאטש ןיוש
 ןוא רעמשטערק םעד ףיוא ,רע טגָאז ,ןעמוק לָאז הנושמ התימ א
 רע טלָאװ יַאחענ ! טלעוו רעצנַאג רעד ןופ סרעמשטערק עלַא ףיוא
 ךיז טָאה רע רעדייא ,סופ ַא ןעכַארבעגסיױא רעהירפ ,רע טגָאז ,ךיז
 ,ךיז טלָאװ יביַאחענ ! עמשטערק רעגיזָאד רעד ןעבענ טלעטשעגּפָא
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 ,ןעפנָארב לעזעלג עטשרע סָאד קירעּפָאּפ טלעטשעג םהיא ,רע טנָאז
 --- טייקשירַאנ אזַא ןוהט ןעדערוצ טזָאלעג ךיז טָאה רע רעדייא
 ןעבלַאה ַא רעכיא ןוא ,ןיירַא ןעטילש ןיא קילגמוא ןייַא ךיז וצ ןעמענ

 ידְלַא וצ ,דלעפ ןעטימ ןיא ָאד ןערעוו ןעלַאפראפ ץעניװַאדרַאמש

 ךָאנ זיא ,רע טנָאז ,רע אלימ 1 םענייאניא לעדרעפ ן'טימ ,תוחור

 -נייַא הנושמ חתימ א ָאד טָא טרעשַאב םהיא זיא רשפא ,זיא סע יו
 םעד וצ טָאהעג רע טָאה סָאװ 4 ךאבענ ?עדרעפ סָאד רעבָא ,ןעמענ
 סָאװ ,עניטָאקס א ,המהב ענידלושמוא ןייֵַא 4 ?עדרעפ ןעגיזָאד
 ...1 יז טסייוו

 םהיא ייב ךיז ןערעה ןערערט זַא ,ןערעווש טנעמעג טלָאװ ךיא

 ךָאנ וצ םהיא גָאז ,ץרַאה סָאד ןעדערסיוא םהיא ליוװ ךיא ,,,לוק ןיא

 אלמ רע דרעוו ,ןעפנָארב קנורט עטונ ייווצ ךָאנ טימ לעגיופ יצח ַא

 ןעניוושנַא טינ ךיא ?עוו רעמָאט זַא ,ןעפָא ץנַאנ רימ טגָאז ןוא סעכ
 ם'נופ האיצמ יד סױרַא רָאנ רימ טפרַאװ ןוא רע טמענ ,ןערעוו
 זַא ,רענײטשַא ,ךיא והט סָאװ : רימ טכַארט ךיא ןוא ! ןעטילש

 ןעטילש ם'נופ תמ םעד סיױרַא רימ טפרַאו ןוא הלילח יקַאט טמענ רע
 ןיא דרעוו רע זַא ,לרע ןייֵא ףיוא אישק ַא ? םענייאניא רימ טימ
 -ָאנעגנייא ןעטילש ןיא ןעציז ,ןעמוטש ןיוש זומ ךיא ןוא ...? סעכ

 ןעפַאלשנא טינ שטָאח לָאז ךיא ,ךיז ןעטיה ןוא סנעשיק יד ןיא טער
 תמ ַא טגיל עס זַא ,ןעמ טפָאלש יױזַא יו ,תישאר ,םורָאװ ,ןערעוו
 ן'פיוא רעטניוו זַא ,טרעהעגנ ךיא בָאה ,תינשהו ? ןעגיוא יד רַאפ

 ןעפַאלשנַא עקנילָאװַאּפ ױזַא ןָאק עמ ; ןעמָאלש טינ ןעמ רָאט טסָארפ

 רימ ךיז ןעּפעלק ,סיעכהלדוצ-ףיוא יוװ ,רָאנ .,.ניבייא ףיוא ןערעוו

 ,טונימ רעד ןיא טלָאװ ךיא ,ל?עמירד ַא ןעּפאח וצ אקוד ןעניוא יד

 ןוא ...! לעיפיוו עדוי ימ לעמירד ןייא רַאפ ןעבענקעווַא ,רימ טכַאד

 ייז ןוא ,טינ ןענלָאפ ןעניוא יד ןוא ,ןעניוא יד רימ סייר ךיא

 ךיז ןעסילש ןוא ,ףיוא ךיז ןענעפע ןוא ,עקנילָאװַאּפ ךיז ןעסילש

 ,ןעסייוו ן'רעביא ךיז טלעטילש ןעטילש רעד ןוא ,לָאס א רעדעיוו

 ןיא ךיז טסינעצ טייקסיז ענדָאמ ַא סיּפע ןוא ,יינש ןעכייוו ,ןעפעיט

 סע ןוא ,טייקסטוג הנושמ ַא סיּפע ?היפ ךיא ןוא ,םירבא עניימ עֶלַא
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 ןערעיודענ לָאז טייקסטוג דעד טימ טייקסיז יד זַא ,רימ ךיז טסולג

 ...ןערעיודעג סע לָאז גנַאל ,ןערעיודעג סע לָאז ךס ַא ,ךָאנ ןוא ךָאנ

 טערָאט ןוא טהעטש ,ןענאו ןופ טינ סייוו ךיא ,חכ רעגיטייז א רָאנ

 טימ ףיוא םייר ךיא ןוא ."טםינ ףטלש ,חנ ,טינ ףָאלש , : ךימ

 ןימ א סיוא ךיז טזָאל טייקסיז רענעי ןופ ןוא ,ןעגיוא יד דלַאװג

 ןימ ַא --- טייקטטוג רענעי ןופ ןוא ,םירבא עלַא ןיא גינעווניא טלעק

 ךיז לָאז ,טעמוא ןייֵַא טימ ,דחּפ ַא טימ ,ארומ ַא טימ חרוחש-חרמ

 ןיימ זַא ,סיוא רימ ךיז טזייוו סע ! ןייז םחרמ רעטשרעביוא רעד

 -בלאה טימ ריס ףיוא טקוק ןוא ּפִָא ךיז טקעד ,ךיז טרעדור תמ

 וצ טאהעג וד טסָאה סָאװ, :טדער רענייא יװ ,ןעגיוא עטכטמעגוצ

 עניילק ןופ עמַאמ א ,ענידיא עטדיוט א ןעננערבמוא ,ןטמרעגנוי ,דימ

 ,טזָאלב טניוו רעד ןוא ..,"4 לארשי רבק וצ יז ןעגנערב טשינ ,רעדניק

 רעהיוא ןיא ךיילנ רימ טפייפ ,ןעשטנעמ א ןופ לוק א טימ טפייפ

 ,תובשחמ עכילקערש ןוא ...דוס ןעכילקערש א ןייֵא רימ טמיור ,ןיירַא

 סע ןוא ,ןיירַא ּפָאק ןיא רימ ןעכירק תונוימד ,ןעקנַאדעג עגיד'ארומ

 ; עלַא ,יינש ן'רעטנוא ָאד ןענעז עֶלַא רימ זַא ,רָאפ רימ ךיז טלעטש

 ...תמ רעד ןוא סנייז לעדרעפ סָאד ןוא ?רע רעד ,לידבהל ,ןוא ךיא

 רעד רָאנ -- ! גידריווקרעמ -- תמ רעד רָאנ ,טדיוט ןענעז עלַא רימ

 ...גידעבעל ןוא ,בייוו ס'רעמשטערק םעד ,ןיײלַא תמ

 לעדרעפ םעד טעקצַאמס ?רע ןיימ ,ךיא רעהרעד םיצולפ ןוא

 רעטסניפ רעד ןיא ךיז ט'מלצ ןוא טָאג טקנַאד ,ךיליירפ רהעז סיּפע
 ךיא ןוא ,רימ ןיא ןיירא רע טצעז המשנ עיינ א ןוא ,טצפיז ןוא

 -עייפ יסָאד .לערעייפ א סיורַא טעשטשילב ןעטייוורעד ןופ העורעד

 ךיז טזייוואב ןוא ןעדנואוושראפ דלאב דרעװ ,ךיז טזייוואב לער

 טָאנ ביול ןוא קנַאד ןוא ,רימ ךיא טכַארט ,"בושי ַא, .לָאמ ַא ךָאנ

 רימ ,םינּפַא , : לרע ןיימ וצ ןָא ךימ ףור ןוא ,ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ

 נָאז ,סיוא טזייוו סע ? ךרד לעקיטש ַא ףיוא ,ךיא גָאז ,ןיוש ןענעז

 טכַאמ --- "! עהע , -- "1 לעטדעטש ןיא דלַאב ןענעז רימ זַא ,ךיא

 ןהֶא ןיוש ,ןָאט ןעליטש ,ןעצרוק ןעגירעהירפ ן'טימ לרע רעד רימ וצ

 ןעטניה ןופ םהיא ןעמענמורַא רימ ךיז טליוו סע ןוא ,סעכ םוש ַא
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 רַאפ ,הרושב רעטוג רעד רַאפ עציילּפ ןיא שוק ַא ןעבענ םהיא ןוא

 רימ ייב רערעייהט זיא סָאװ ,"עהע, ןעליטש ןעצרוק ןעטונ ןייז
 ןעמ טפור ױזַא יו, .השרד רענולק רעטסנעש רעד ןופ רעטציא
 בָאה סָאװ רַאפ ,ךימ טרעדנואוו סע ןוא ,םהיא ךיא גערפ -- "? ךיד
 -- ?ַאטיקימ} .ןעמָאנ ןייז טגערפעג טינ רעהַא זיב םהיא ךיא

 -יקימ , .רעגיימש ןייז יו ,טרָאװ ןייא טימ ץרוק רימ רע טרעפטנע
 "אטיקימ , ןעמָאנ רעד ןוא ,לָאמ ַא ךָאנ רעביא ךיא רזח -- "? אט

 רימ רע טרעפטנע -- "!עהע, .ןח םענדָאמ ַא רימ ייב טמוקַאב
 ַאטיקימ זַא ,רהעז רימ ךיז טסולג סע ןוא ,ךילטנייוועג יו ,ףיורעד

 רימ ךיז טליוו רעטרעוו יירד-ייווצ שטָאח ,ןענָאז סיּפע ְךָאנ רימ לָאז

 רימ ייב רעייהט לָאמ ַא טימ דרעוװו ַאטיקימ ןוא ,ןעכרָאה םהיא ןופ
 ,רעייהט רימ ייב דרעוו סנייז ?עדרעפ סָאד ךיוא .ןעניוא יד ןיא
 ; לעדרעפ ןייז ןעגעוו סעומש ַא םהיא טימ ךַאמ ךיא ןוא ,ןח אלמ
 ליואוו ַא רהעז .לעדרעפ ?יואוו ַא זיא םהיא ייב זַא ,םהיא גָאז ךיא

 ןיא ןעטילש ַא ןוא ."עהע, : ַאטיקימ רימ טרעפטנע ! לעדרעפ

 : רימ רע טרעפטנע "! רעליואוו ַא ךיוא ,ךיא גָאז ,אטיקימ ,ריד ייב

 ,ןענָאז טשינ טרָאװ ןייק ַאטיקימ ןיימ לי רהעמ ןוא .;"עהע,

 ךיא גָאז ,טנייפ טסָאה, ! ךעלקיטש ןהעצ ףיוא םהיא קָארב שטָאח

 ."עהע , : רימ רע טרעפטנע -- ?4 עצדרעפדַאטיקימ ,ןעדער ,םהיא וצ
 ךיילג ,ךיליירפ ןוא טוג ,ךיליירפ רימ זיא'ס ,ךימ ךַאלעצ ךיא ןוא
 ,רצוא ןייַא ןענופעג רעדָא ,ווָאקַאשטָא ןעמונעגנייַא ָאד בָאה ךיא יוו

 ---,טסואוועג טינ ןופרעד טָאה רענייק סָאװ ,סעיינ ַא טקעדטנַא רעדָא |
 טסייוו רעמָאט ! ךילקילגרעביא-ךילקילנ ןיב ךיא ,טרָאװ םענייא טימ
 ןוא לוק סָאד ןעביוהפיוא טלָאװעג רימ ךיז טָאה סע ? סָאװ רהיא
 ןופ רימ ייב זיא'ס ! ןעבעל ךימ טחעז רהיא יװ ,ןעגניז ןעביוהנָא

 ן'פיוא טונ רימ זיא'ס ,לָאמַא ךיז טכַאמ סע זַא ,עבט ַאזַא ןָא רימת
 ,רעטקַארַאכ ןיימ ןיוש טסייוו ןעבעל לָאז עניימ .ךיא גניז ,ןעצרַאה
 "רַאפ וד טסָאה ?לעיפיוו ? חנ ,ןיוש זיא סָאװ , : ךימ יז טנערפ
 טמוק רעבייוו יד ייב ?? ;עגנוזעצ ױזַא ךיז טסָאה וד ּפָאװ ,טנעיד

 רָאנ שטנעמ א זיא ךיליירפ זַא ,לכש ןעשיעבייוו רעייז ךָאנ ,סיוא
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 ןייז טינ שטנעמ ַא רָאג ןָאק שרעדנַא ; טנעידרַאפ רע ןעוו ,טלָאמעד
 ערעזנוא סָאװ ,רעגײטשַא ,סָאד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ .טגעלעגפיוא
 -רַאּפסנַאמ ,רימ יװ ,טלעג ךָאנ טוהל רהעמ ךס ַא ןענעז רעבייוו
 ? ייז יצ ,רימ ? טלעג ן'פיוא טעװערָאה רעוו ,ךיז טכַאד ? ןעניוש
 ןייק ןעכָארקרַאפ רעדעיוװ ןיוש ןיב ךיא ,טכַאד רימ !ַאש רָאנ
 : ,..קירעביוב

 -ךדעטש ןיא ףליה ס'טָאג טימ ןעמוקעג ,סָאד טסייה ,רימ ןענעז
 ךָאנ ןעטלַאהעג טָאה לעטדעטש סָאד .הירפ-רַאפ ךָאנ ןיירַא לעט
 לערעייפ ןייק ,גָאט וצ טייוו ןעוועג ךָאנ זיא'ס ,ףָאלש ןעטכער ןיא
 ןעסיורג ַא טימ לעביטש ַא ןעהעזרעד םיוק .,ץיגרע ןיא טינ ןעמ טהעז
 ןייֵא ןופ ןמיס ַא --- רעיוהט ן'פיוא לעמעזעב ַא טימ ןוא רעיוהט
 -עג ןוא ןעכָארקענּפָארַא ,טלעטשעגּפָא ךיז רימ ןעבָאה ,אינסכַא
 ןיא סעקַאלוק יד טימ ןעּפָאלק ,ן'ַאטיקימ טימ ךיא ,עדייב ןעמונ
 טָאה טָאנ ,תורצ טימ םיוק ,טּפָאלקעניטּפָאלקעג .ןירַא רעיוהט
 -בָאנ ; רעטסנעפ ןיא לערעייפ ַא ןעהעזרעד ןעבָאה רימ ,ןעפלָאהעג
 ןוא סיפ יד טימ טעּפָאילש רעצימע ,טרעהרעד רימ ןעבָאה םעד
 ?זיא רעוװו :רעיוהט טייז רענעי ןופ לוק ַא ןערעה ךיז טזָאל סע

 ! אבה-םלוע ןענעידראפ רהיא טעוװ ,רעטעפ ,ךיא גָאז ,טנעפע ---

 ןופ ?וק סָאד טכַאמ -- ? רהיא טייז רעוו 4? אבה-םלוע ---

 .סָאלש םעד ןענעפע ןָא טביוה ןוא טייז רענעי

 רעהַא ןערהיפ וצ טכַארבעג בָאה ךיא ,ךיא גָאז ,ףיזא טנעפע ---

 .תמ ַא

 ָ? סָאװ ַא --

 ! תמ ַא --

 ? תמ א טסייה סָאװ --

 ענידיא ענעברָאטשעג ַא .רענעברָאטשעג ַא טסייה תמ ַא --

 ,עמשטערק א ןופ ,ףרָאד ַא ןופ ןערהיפ וצ טכארבעג רעהַא ךיא בָאה

 טָאה עמ .ליטש ןערָאװענ זיא רעיוהט סייז רענעי ןופ ןוא

 ןוא סָאלש רעד קירוצ טכַאמענוצ ךיז טָאה סע יו ,טרעהעג רָאנ
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 טכיל סָאד ךיוא ןוא ,רעטייוו טעּפָאילשעגקעװא ןעבָאה סיפ יד

 סָאד טָאה ! םייקו יה יירש הענ ןוא --- ןערָאװעג ןעשָאלרַאפ זוא

 לָאז רע ,לרע ןיימ וצ ןָא ךימ ףור ךיא ןוא ,ןעסָארדרַאֿפ ןיוש ךימ

 ןוא .ןיירַא רעטסנעפ ןיא סעקַאלוק יד טימ ןעּפָאלק ןעפלעה רימ

 סָאד זַא ,קַאמשעג ױזַא ןעּפָאלק עדייב ןעמונעג ךיז ןעבָאה רימ

 ךיז טָאה לוק סָאד ןוא ןעדנוצעגנָא רעדעיוו ךיז טָאה לערעייפ

 : רעיוהט טייז רענעי ןופ ןערעה טזָאלעג רעדעיװ

 א ראפ סָאװ ? ןעבעל ןיימ ןופ ןעבָאה רהיא טליוו סָאװ ---
 ? עּפעשטירּפ

 א ייב יו םהיא ייב ךיז ךיא טעב -- ,ןעליוו סעטָאנ ןיא ---

 !תַמ א טימ אד ןיב ךיא ,תונמחר טָאה -- ,ןלזג

 ? תמ ַא רעסָאװ טימ ---

 .בייוו ס'רעמשטערק םעד --

 ? רעמשטערק רעסָאװ --

 ןעמ טפור יז רָאנ ,טסייה רע יו ןעסענרַאפ בָאה ךיא ---

 ,לאכימיהוח תנ ל?אפר-הנח ךיא ןיימ ,לאפר-החנח תב לאכימ-הוח

 ...ךיא ןיימ ,הנח-הוח-הנח

 טָא !לזמ-םילש ,ןענַאד ןופ ןהענקעװַא טינ טעוו רהיא ---

 ! רעסַאװ רעמע ןייַא טימ ּפִֶא ךייא ךיא סיג

 קעווא טעקּפָאילש ןוא אינסכא-לעב רעד רימ וצ טכַאמ יוזַא

 והט הענ ןוא -- לערעייפ סָאד טשעלרַאפ ןוא רעטסנעפ ם'נוט

 טָאה סע זַא ,םורַא העש א ןיא ,טעה-טעה טשרע ...! סיּפע םהיא

 לעקיטש ַא טנעפעענפיוא ךיו טָאה ,גָאט ףיוא ןעיראש ןעביוהעגנָא

 טימ ּפָאק רעצרַאװש ַא טקעטשענסױרַא ךיז טָאה סע ןוא רעיוהט

 : רימ וצ ןָא ךיז טפור ןוא ןערעדעפ עסייוו

 ? ןיירַא רעטסנעפ יד ןיא טענַאבַארַאטעג רהיא טָאה סָאד --

 ? ןעד רעוו ,ךיא ---

 ? טלָאװעג רהיא טָאה סָאװ --
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 .תמ ַא טכארבעג בָאה ךיא --

 .אשידק-הרבח ןופ שמש םוצ ֹוצ םהיא טרהיפ ? תמ ַא --

 ןעמ טפור ױזַא יו ? רערעיײַא שמש רעד ָאד טציז ואוו --

 ? םהיא

 רע טציז ןעציז ןוא ,שמש םעד ,םהיא ןעמ טפור לאיחי ---

 .דָאב ןופ טייוו טינ יקַאט ,ּפָארַא-;רַאב

 ? ךָאב יד ץיגרע ךייֵא ייב ָאד זיא אוו ---

 טשינ ,םינּפַא ,טנעז רהיא ? טינ רהיא טסייוו דָאנ יד --

 ?ןַאמרעגנוי 8 זיא ןענַאװ ןופ ? רעניה ןייק

 רעילשימָאדַאר ַא ,ילשימָאדַאר ןופ ? ןיב ךיא ןענַאװ ןופ ---

 רהיפ תמ םעד ןוא ,ליהָאוװז ןופ ךיא רהָאפ ןערהָאפ רָאנ ,ךיא ןיב
 ,בייוו ס'רעמשטערק םעד יקַאט ,טייוו טינ ָאד עמשטערק ַא ןופ ךיא
 .עקטָאכַאשט רעד ןופ ןעברָאטשעג ןזיא יז

 ? ךייַא טימ ןָא סע ךיז רהעג עשז סָאװ ! טכַאדעג ָאד טינ --

 ,ייברַאפ ןערהָאפענכרוד ןיב ךיא .טינ רָאנ ?רימ טימ --

 ןיא טציז רע ,סָאד טסייה רעמשטערק רעד ,ןעטעבעג ךימ רע טָאה
 ,ןעטלַאהַאב וצ ואוו יז ָאטינ ,רעדניק ךעלציּפ טימ דלעפ ןעטימ
 ,אבה םלוע ןענעידרַאפ טעב רעגנעי ,ןעװעג בשיימ ךימ ךיא בָאה
 ? טינ סָאװ רַאפ

 -- .רימ וצ רע טכַאמ -- .טַאלג טינ טיפע ןיא השעמ יד ---

 .םיאבנ יד טימ רעהירפ ןעהעז ןעזומ ךיז טעוװ רהיא

 גָאז ,ואוו ? םיאבג יד ,רעגײטשַא ,ךייַא ייב ןענעז רעוו ---
 ? ייז ןעציז ,ךיא

 טציז ,יִאבג ַא לעסּפעש בר ? טינ רהיא טסייוו םיאבג יד --

 עמַאס טציז ,יַאבְג ַא השמירזעלא בר .קרַאמ טייז רענעי היוא

 ןעטלַא ןעבענ טציז ,יַאבנ א ךיוא ,יפוי בר ןוא .,קרַאמ ןעטימ ןיא

 בר טימ ךיז ןעהעז ןעפרַאד רהיא טעוװ רקיע רעד .שרדמה"תיב
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 ,דיא רעטרַאה ַא .זנוא ייב רעוהט רעצנַאנ רעד זיא רע ,ןעלסּפעש

 .ןעסייבנייא טינ ךיג ױזַא םהיא טעװ רהיא ,רעהירפ ךייא ךיא גָאז

 ןעבעלרעד טלָאז רהיא ,ךיא גָאז ,ךייַא קנַאד םענעש ַא --

 ייז טימ ךיז ןענָאק ךיא לעװ ןעו ! תורושב ערעסעב ןעגָאזנָא

 ? ןעהעז

 ן'כָאנ הירפרעד ןיא ,םשה הצרי םא ? עוו טפייה סָאװ --

 .ןענווַאד

 טזָאל ?לייוורעד ןוהט ךיא לָאז עשזיסָאװ !ךייַא בוט-לזמ --

 ַא ךייא ייב זיא'ס .ךיז ןעמערַאװנָא לעסיבַא ןיירַא שטָאח ךימ

 | ? םינּפַא ,םודס ןימ

 ץנַאג אינסכא-לעב ןיימ טָאה ,רעטרעוו עגיזָאד יד טרעהרעד

 ףיוא יו ,ליטש ,ַאש ןוא --- רעיוהט םעד קירוצ ןעסָאלשרַאפ ןייפ

 ן'טימ ןעהעטש רימ ?רעטייוו ןעמ טוהט סָאװ .תורבקה-תיב א

 ךיז טצַארק ,טעשטרָאװ ,טרעייפ ַאטיקימ ,סַאנ ןעטימ ןיא ןעטילש

 : תוכרב עגידנערָאגיירד טימ טיש ןוא טייּפש ,עציליטָאּפ רעד ןיא

 ןוא רעמשטערק ן'פיוא ,רע טגָאז ,ןעמוק לָאז הנושמ התימ א,

 ,ןיילא רע אלימ .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ סרעמשטערק עלַא ףיוא

 טָאה סָאװ ! לעדרעפ ןייז רעבָא ! חור רעד םהיא טּפַאח ,רע טגָאז

 רעגנוה ןופ סָאד טערָאמ עמ סָאװ ,לעדרעפ ןייז וצ ,רע טגָאז ,ןעמ

 טסייוו סָאװ ,עניטָאקס ַא ,חמהב עגידלושמוא ןייַא ? טלעק ןופ ןוא

 טכַארט ךיא ןוא ,לרע םעד רַאפ השוב ַא ,הפרח ַא רימ זיא'ס ...? יז

 ןעגעוו ּפָאק ןייז ,רענײטשַא ,טרעלק סָאװ :השעמ תעשב ריס

 םינמחר ,ןעדיא ,רימ ןעבָאה םינּפ ַא רַאפ סָאװ ? ןעדיא ,זנוא

 םעד דיא ןייא זַא ,טייל עבָארג ,םילרע ,ייז ןעגעק ,םינמחר ינב

 -נָא ךיז ןיירַא טשינ טזָאל ,ןענעפע טשינ ריהט יד ?יוו ןערעדנַא

 ױזַא לָאמ יירד הטרעוו יקַאט ךָאד רימ ןענעז ,וליפא ןעמעראװ

 ,ןידה תא קידצמ ךיא ןיב ױזַא טָא ןוא ...! ןעבָאה רימ סָאװ ,לעיפ

 ,ןעבָאה רימ סָאװ ,גנידסלַא טכער רַאּפ ןיפעגנ ךיא ,טסייה סָאד

 תעשב דיא ַא ךילטנייוועג יװ ,ללכ ןעצנַאג םעד גידלוש ךַאמ ןוא
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 המוא ןייק .חבוט ןייק ןוהט טשינ םהיא ?יוװ דיא רערעדנַא רעד

 .ןײלַא ריס יו ,סטכעלש לעיפ ױזַא זנוא ףיױא טינ טדער ןושלו

 ןעדיא ַא רעסָאװ ןופ ןעכרָאה רהיא טנָאק גָאט ַא לָאמ רנעזיוט

 -ַאטַאק ןייק ריד זיא דיא ַא, : רעטרעו םינימ עכלעזַא טליוו רהיא

 טימ , ??ןעכַאמ סיּפע רהיא טליוו ןעדיא ַא טימ, "! טינ סעוװ

 טסרעה , ?! דיא ַא רָאנ ןָאק סָאד , ?! ןעסע לעגנוק טוג זיא ןעדיא ַא

 "!ריא ַא ,ךיא ַא ,יוא, ?!וינודיא ַא סע ךָאד ןזיא ףיורעד ,וד

 טלָאװ ךיא .ןעטנעמילּפמָאק ,סעיצַאטסעטַא ענעש עכלעזַא המודכו

 ,ךיז טכַאמ סע זַא ,"ייז, ייב זיא ױזַא יוװ ,ןעסיוו ןעוועג ןלעב ַא

 ןָא ךיוא ןעמ טלַאפ -- ,ןעפלעה טינ ליוװ ןערעדנַא םעד רענייא

 הטרעוו טינ ןיא קלאפ עצנַאנ סָאד זַא ,טנָאז עמ ןוא ללכ ן'פיוא

 ,רימ טכאד ,ןיוש ןיב ךיא ! ַאש רָאנ ? סָאד טגָארט דרע יד סָאװ

 ...קירעביוב ןייק קעװַא רעדעיוו

 קרַאמ ןעטימ ןיא ןעטילש ן'טימ ,סָאד טסייה ,רימ ןעהעטש
 טעוװו טדָאטש יד ןוא גָאט טכער ןערעוו טעוװ סע זיב ןעטרַאװ ןוא

 סע .הוה ךכ ןוא .טבעל יז זַא ,םינמיס ןעזיײװסױרַא ןעביוהנָא

 ןופ ץכערק א ,ריהט ַא ןופ קֹור ַא ץיגרע ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה

 ,ךיור א ןעזיווַאב ךיז טָאה סנעמיוק יירדדייווצ ַא ןופ ,רעמע ןייֵא

 ֿלָאמ עלא ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה רענהעה ןופ ןעהערק ַא ןוא

 ןעריהט עלַא טנעפעעג ךיז ןעבָאה סע ; רעגידעבעל ןוא רעקראטש
 ןעשינעפעשאב ס'טָאנ ןעזייװַאב ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה סע ןוא
 ,ןעדיא ,לידבהל ,ןוא ןענעיצ ,ךעלבלעק ,תומהב ןופ ןעטלַאטשעג ןיא
 "רַאפ ןוא ןעלַאש עמערַאװ טיִמ ןעדנובראפ ,ךעלדיימ ןוא רעבייוו

 "רעביא ןוא ןעיירד ןיא טרעקיוהעגנייַא ,סעקלַאיל יד יו טלעקיוו
 יפיוא טָאה לעטדעטש ןיימ ,רוציקה -- סעצילסיק יד יוװ ןעריורפעג

 "םיוא ךיז טָאה סע .רעגײטשַא ,שטנעמ רעגידעבעל ַא יו ,טבעלעג

 שובלמ סָאד ךיז ףיוא טּפַאחעג ,רעסַאװד-לעגענ ןעסָאנענּפָא ,טּפַאחעג

 + ,ארובה-תדובע וצ ןעליבסנַאמ יד : טיײברַא רעד וצ ךיז ןעמונעג ןוא

 ,סנעוויוא יד ֹוצ רעבייוו יד ןוא ,םילהת ןעגָאז ,ןענרעל ,ןענווַאד

 בָאה ךיא ןוא ,ןענעיצ יד טימ ךעלבלעק יד וצ ,סעשזיידקַאב יד וצ
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 ָאד טציז וואו : םיאכנ יד ףיוא ךיז ןענערפכָאנ וצ ןעמונענ ךימ

 ךיס ןעמ טמענ ?יסוי בר ,השמ-רזעלא בר ,לעסּפעש בר ץיגרע
 רעּפָאװ ןוא השמ-רזעלא רעסָאװ ,לעסּפעש רעסָאװ : ןעמאזקע םוצ

 ,ןעלסּפעש עביפטע ?עטדעטש ןיא ָאד ,ייז ןענָאז ,ןאהרַאפ ? יסוי
 ייז בָאה ךיא ןַא ןוא .סיסוי עכילטע ןוא סחשמדרזעלא עכילטע
 ייז ןעבָאה ,אשידק-חרבח ןופ םיאבנ יד וצ ףרַאד ךיא זַא ,טנַאזעג

 -ַאב סָאװ ,רימ ייב ןעּפַאטסיױא ןעמונעג ןוא ןעקָארשרעד יוװ ךיז
 ? אשידק-הרבח ןופ םיאבג יד וצ היופ ױזַא ןאמרעגנוי ַא סע ףרַאד
 טקעלּפטנַא ייז בָאה ןוא ןעּפַאט גנַאל טזָאלעג טשינ ךימ ךיא בָאה

 טָאװ ,עבמָאב רעד טימ רוס ןעצנַאנ םעד טנָאזעגפיוא ,ץרַאה ןיימ
 סָאװ ןעהעז טפרַאדַאב רהיא טָאה .ןעמונעג ךיז ףיוא בָאה ךיא

 ךימ טּפַאחעג ךיז טָאה עמ ,טניימ רהיא ! ןָאהטעגנ ךיז טָאה סע

 ןעפָאלעג רָאנ זיא עמ !םולשו סח ?קילנמוא ם'נופ ןעיירפַאב

 ,ןעטילש ן'פיוא ןוהט קוק ַא ןעסיורד ןיא רעדנוזַאב רעכילטיא

 עטכַארטענסיױא ןייֵא זיא'ס יצ ,תמ ַא ןעטרָאד יקַאט טניל סע יצ

 ןופ ?עדער ַא זנוא םורַא ןערָאװעג זיא ל?ייוורעד ןוא ? השעמ

 טלעק תמחמ ,טסייה סָאד ,ןעטיבעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעשטנעמ
 "םיונוצ ךיז ןעבָאה טרָא רעייז ףיוא ןוא קעווא ןעשטנעמ יד ןענעז
 טלעקָאשעג ,ןיירַא ןעטילש ןיא טקוקעג ,ןעשטנעמ ערעדנַא ןעמוקעג

 רעוו ,טנערפעצ ךיז ,סעציײלּפ יד טימ טשטיינקעג ,ּפעק יד טימ

 טמוק יװ ןוא ,ךיא ןיב רעוו ןוא ,ןענַאװ ןופ ןוא ,ןנימ-רב רעד זיא
 .ןיהַא ןענַאד ןופ ףליה ןייק רימ ןעבעגעג טשינ ןוא ,רימ וצ רע

 טציז ואוו ,ןעזייוונא רימ לָאז עמ ,ט'לעוּפ'ענ ךיא בָאה םיוק-םיוק

 ןעפָארטעג םהיא ךיא בָאה .יַאבג רעד לעסּפעש בר ץיגרע ָאד

 ןיליפתו תילט ןיא טלעקיוועגנייא ,טנַאװ רעד וצ םינּפ ן'טימ ןחעטש

 ױזַא טימ ןוא ןונינ ןעסיז ַאזַא טימ ,סַאמשעג ױזַא ןענוװַאד ןוא

 "ענ טָאה רע ,ןעננוזעג ןעבָאה טנעוו יד שממ זַא ,תולעּפתה לעיפ

 טכַאמענ ,ךיז טע'קבד'עג ןוא טעקמָאבענ ,רעגניפ יד טימ טקַאנק !

 היחמ רָאנ ,רהיא טרעה ,ךימ בָאה ךיא .תויועה ענדאמ-הנושמ

 ןיס ַאזַא ןערעה טָאלג בעיל ךיא בָאה ,סנעטשרע ,םורָאװ ,ןעוועֶנ
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 ?עסיבא ןעמערַאװנָא לייוורעד טנַאקעג ךיא בָאה ,תינשהו ,ןענווַאד

 "סיוא טָאה לעטּכעש בר רעד זַא ןוא ,רענייב ענעריורפעגרעביא יד

 ךָאנ םהיא ייב ןעניוא יד ןיא ןענעז ,םינּפ סָאד רימ וצ טהערדעג
 יד ןיא רימ ייב רע טָאה ןעהעזענסיוא ןוא ,ןערערט ןענַאטשעג
 ענייז המשנ יד סָאװ ,שודק ַא ,שטנעמ רעכילטעג א יװ ןעניוא

 רענייז ףונ רעטעפ רעסיורג רעד יוװ ,דרע רעד ןופ טייוו ױזַא זיא
 ןיא ןעטלאהעג ךָאנ טָאה רע תמחמ ןוא .לעמיה ם'נופ טייוו זיא

 ךיז רע טָאה ,ןייז קיספמ טלָאװעג טשינ טָאה ןוא ןענוװַאד ןעטימ

 ףיוא ,טסייה סָאד ,"שדוק-ןושל , ףיוא רימ טימס טסעומשעגסיוא

 ןעקניוו ,טנעה יד טימ ןעכַאמ ןופ טהעטשַאב סָאװ ,ךַארּפש ןימ ַאזַא
 ן'טימ לעסיבַא ןעהערד ,סעציילּפ יד טימ ןעשטיינק ,ןעניוא יד טימ

 רעטרעוו-שדוקדושל רָאּפ ַא ןוא זָאנ רעד טימ לעסיבַא ןוא ּפָאק
 ךייֵא ךיא ןָאק ,טליוו רהיא ביוא .םכותב ךרוד ךיוא ךיז טפרַאװ

 טעוו אמתסמ ; טרָאװ ייב טרָאװ סעומש ןעגיזָאד םעד ןעבעגרעביא
 ןוא רימ וצ טרהעקעג טָאה סכלעוו ןהעטשרַאפ ןיילַא ןיוש רחיא

 .םהיא וצ סכלעוו

 .לעטּפעש בר ,ךייַא םכילע םולש ---

 ...לספסה לע ..ָא-יא .םולש םכילע ---

 .ןעסעזעג גונעג ןיוש ןיב ךיא ,קנַאד ַא --

 ?המ 4 המ ....2 ָאדונ --

 טעװ רהיא ,לעסּפעש בר ,השקב ַא ךייַא וצ כָאה ךיא ---

 ,אבה םלוע ןענעידרַאפ

 ?המ ?4המ אלא ..בוט ? אבה םלוע --

 .תמ ַא טבארבעג ךייַא בָאה ךיא --

 ? תמ ימ 4 תמ --

 טרָאד טציז ,עמשטערק ַא ןַאהרַאפ זיא טייוו טינ ָאד טָא --

 -ענ ,טכַאדענ ָאד טינ ,םהיא ייב זיא ,ךַאבענ ןאמערַא ןייֵא דיא ַא
 ,עניילק רעדניק טזָאלעג ,עקטָאכַאשט רעד ןופ בייוו סָאד ןעברָאטש
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 סייוו ,ייז ףיוא טינ ךיז םעראברעד ךיא ןעוו .תונמחר ס'טָאג ַא
 ןיא רעמשטערק רעד ןָאהטעג ךאבענ טלָאװ סע סָאװ טינ ךיא

 .ןנימירב 8 טימ דלעמ ןעטימ

 ...?יאשידק-הרבח ? תועמ ...7 ונ אלא ...תמא ןייד ךורב ---

 -ערָא ןייֵא זיא רענעי ? תועמ ריס רעוו ? תועמ רעסָאװ ---

 -רַאפ טעװ רהיא ! רעדניק טימ לּפוטמ ַא ,ןויבאו ינע ןייַא ,ןַאמ
 .לעסּפעש בר ,אבה םלוע ןענעיד

 9שרקה ?המ ?המ אלא !דאמ בוט ,בוט ? אבה םלוע ---
 !עפױנ !ַאדיא !םינצבק ןכ םג ?ונ !םידוהי

 "רעד טניימ רע סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טינ בָאה ךיא תמחמ ןוא

 ן'טימ לָאמ א רעדעיו טהערדעגסיוא סעכ טימ ךיז רע טָאה ,טימ

 טימ טשינ ןענװַאד ןעמונעג ןיוש טָאה ןוא טנַאװ רעד וצ םינּפ

 ַא טימ רעגירעדינ ,רעליטש לעסיבַא ןיוש ,רעהירפ יו ץטיה אזַא

 ן'טימ ,ךיג-ךינ ךיז טלעקַאשעג ןוא ,שטיווק א ףיוא טעמכ ,ןָאט

 "נָא ןוא ןיליפתו תילט םעד ךיז ןופ ןעפרָאװעגּפָארַא ,גוצ-רעירוק

 טלָאװ ךיא יוװ ךיילנ ,סעכ ןימ ַא טימ םעדכָאנ רימ ףיוא ןעלַאפעג

 ,שטייטס .עטָאּפַאק יד טעליוקעג ,דירי ַא טכַאמעג ילאק םהיא

 ףיוא טָאה ,לעטדעטש םערָא ןייַא זיא ?עטדעטש סָאד ,רע טגָאז

 ייז ןעמ זומ ,ןעברַאטש ייז ןַא סָאװ ,םינצבק ענענייא נונעג ךיז

 ערמערפ ןופ ךָאנ רעהַא ןעמ טמוק ,םיכירכת ףיוא ןעכַאמ ךָאנ

 ךיא בָאה ...! רעהַא עלַא !רעהַא טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ ,רעטרע

 יאדוא ָאד רָאג ןיב ךיא זַא ,ךילגעמ טייוו יו טרעפטנערַאפ ךימ

 .הוצמ-תמ ַא יו רהעמ טשינ זיא סָאד זַא ,גידלוש המשנ יד טָאנ

 עמ ןוא ןעטדיוט ַא סָאג ןיא ,ךיא גָאז ,ןענופעג טָאה עמ ,ייהעלע

 טנעז רהיא !לארשי רכק וצ ןעגנערב ,טכער ןייז ןוהט םהיא ףרַאד

 טימרעד ךָאד ןָאק עמ ,רעמורפ ַא ,דיא רעכילרהע ןייַא ,ךיא גאז ,ךָאד

 ,רימ ףיוא ןעלַאפעגנָא רהעמ ךָאנ רע זיא ! אבה םלוע ןע*/ 'דרַאפ

 ,טסייה' סָאד .ןעבירטעגכרוד ךימ טָאה רע ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ,טעמכ

 :רעטרעוו טימ ןערהָאי יד ןעגנַאגרעד רָאנ ,שטמ ןעבירטעג טשינ
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 טהעג ? אבה םלוע ןופ ןַאמרעגנוי ַא טנעז רהיא ? ױזַא --
 ,וצרעד סיּפע טוהט ,לעטרעטש ןיא זנוא ייב לעסיבַא ךרוד ךיז עשז
 ,טלעק ןופ ןערעירפ ןוא רעגנוח ןופ ןעברַאטש טינ ךיג ױזַא לָאז עמ
 ַא !ריאזאבה םלוע ןייֵא !אבה םלוע ןעפיוק ךיז רהיא םעוו
 ירעטנוזעג ךייא טהעג ! אבה םלוע טימ טלעדנַאה סָאװ ,ןַאמרעננוי
 ייב ייז ןעלעוו רשפא ,סעייטלוה יד וצ הרוחס רעייַא טימ דייה
 תווצמ ענעגייא ערעזנוא ןעבָאה רימ ? אבה םלוע ןעלדנַאה ךייַא
 קלח ַא ןעטסולנרַאפ זנוא ךיז טעװ סע זַא ןוא ,םיבוט םישעמ ןוא
 ! ךייא ןהֶא הצע ןייַא ןעניפעג ךיז רימ ןעלעוו ,אבה םלועל

 ךימ טײלנַאב ןוא ?עסּפעש בר יַאבג רעד רימ וצ טגָאז ױזַא

 ךיא ןוא ,ריחט רעד טימ קַאנק ןעטכער ַא טימ ןוא סעכ טימ סױרַא
 סָאד ךייַא טימ ךָאד ךיז ןעהעז רימ -- ,תונמאנב ךייַא רעווש
 -הירפ םענעי ןופ --- ,לָאמ עטצעל סָאד רשפא ןוא לָאמ עטשרע
 וצ האנש ןימ ערעדנוזַאב ַא סיּפע ןעמוקַאב ךיא בָאה ןָא ןעגרָאמ
 ןענווַאד סָאװ ,יד ןענירקעג טנייפ ,ןעדיא עשיקנערפ-טלַא עכילרהע
 -ענ טנייפ ,תויועה ןעכַאמ ןוא ןעקמָאב ןוא ךיז ן'חקבד ןֹוא ךיוה
 ,טָאג טימ ןערער סָאװ ,ןעדיא םינימ עֶלַא ןוא סעקַאמורפ ןעגירק

 ,םימש םשל רָאנ גנידסלַא ןעוהט סָאװ ןוא טָאג ןענעיד סָאװ
 זַא ,ןעגָאז רימ טעװ רהיא ,תמא .ןענעוו ס'טָאג ןופ טשרמולכ
 ,רהעמ טשינ ןאהראפ זיא ,עטרעלקעגפיוא יד ייב ,עניטנייה יד ייב
 -אמורפ יד ייב ,ענילָאמא יר ייב יו רשוי ,רעניצניוװ ךָאנ רשפא ןוא
 רעד ? ןעד סָאװ רָאנ ,רהיא טנעז טכערעג זַא ,ןייז ןָאק סע ? סעק
 טימ טינ שטָאח טדער עמ ,סיורג ױזַא טינ שטָאח זיא סָארדרַאפ
 עגיטנייח יד ךיז ןענָאלש יַאמַל ,ןענערפ רהיא טעװ ,יִא .טָאנ
 טּפַאח חור רעד יו ךיילג ,טלעוו יד ןייַאןעגעל ,תמא ן'רַאפ ױזַא
 טביוה עס זַא ,סיוא ךיז טזָאל --- סיּפע וצ טמוק ןוא ,קעװַא ייז
 רעדעיוו ,ךיז טכַאד ,ןיוש ןיב ךיא ! ַאש רָאג ? ןָא טינ רָאג ךיז
 ...2 קירעביוב ןיא

 ,הליחמ ,לעסּפעש בר ןושאר יַאבג רעד ,סָאד טסייה ,ךיס טָאה
 ,רעטייוו ןחענ ןעמ ףרַאד ? רעטייוו ןעמ טוהט סָאװ .ןעבירטעגכרוד
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 "ענג ָאד רעבָא ךיז טָאה .םיאבנ ,סָאד טסייה ,ענירעביא יד וצ

 וצ ןהענ טרָאּפשרַאפ בָאה ךיא ; םימשה ןמ סנ ַא ,סנ א ןעפָארט

 טנעגעגַאב ךיז ,רימ וצ ןעגנַאגעג ןענעז םיאבג יד םורָאװ ,םיאבג יד

 ןָאהטעג ךַאמ ַא ןוא ,ריחט רעד ייב זָאנ ַא ןענעק זָאנ ַא רימ טימ

 : רימ וצ

 3 געיצ רעד ןופ ןאמרעגנוי רעד רשפא רהיא טנעז סָאד --

 ,ךיא גערפ -- ? געיצ רעסָאװ ןופ ---

 ןערהיפ וצ טכַארבעג טָאה סָאװ ,סע טסייה ,ןַאמרעגנוי רעד ---

 ? רהיא סָאד טנעז -- תמ ַא דעהַא

 ? ןעד זיא סָאװ ; ךיא זיא'ס ,ָאי ---

 "ניא עלַא ךיז רימ ןעלעוו ,ןעלסּפעש בר וצ ,קירוצ טמוק ---

 .הצע ןייַא ןעטלאה םענייא

 ָאד ןיוש זיא ָאװ -- .ךיא גָאז -- ? הצע ןייֵַא ןעטלַאה --

 טעװ ,ּפִא ךימ טזָאל ןוא תמ םעד רימ ייב וצ-טמענ ? הצע ןייֵא

 .אבה םלוע ןעפיוק ךיז רהיא

 -- .רימ וצ ייז ןעכַאמ -- ?ןעד ךייא טלַאה רעצימע ---

 יָאדַאר ןייק וליפא ,טליוו רהיא ןיהואוו תמ ןץטימ ךייֵַא טרהָאפ

 .קנַאד ַא ןעגָאז ךָאנ ךייַא ןעלעוו רימ ,ילשימ

 .ייז וצ ךיא גָאז --- .הצע רעד רַאפ ךייַא קנַאד ַא --

 ןעּפַאח רימ ןוא ,רימ וצ ייז ןעכַאמ --- .סָאװ רַאפ ָאטינ ---

 םיאבג יירד עלַא ןוא ,ןעלסּפעש בר וצ קירוצ יירד עלַא ןיירַא ךיז

 םעמב ,ךיז ןענעירק ,ךיז ןערַאּפש ,ןעדער ןָא-ןעביוה ךיז ןעשיווצ

 זיא רע זַא ,ןעלטּפעש בר ףיוא ןענָאז ייווצ ענעי ,ךיז טלעדיז עמ

 ױצנייַא רעווש זיא םהיא סָאװ ,דיא רעטרַאה ַא ,רימחמ ַא דימת

 ייז טננירד ,ךיז טצימש ,ךיז טפרַאװ ?עסּפעש בר ןוא ; ןעסייב

 "טדַאטש יד זַא -- "ןימדוק ךריע יינע, : םיקוסּפמ טימ סיוא

 :ייוצ ענעי םהיא ףיוא ןָאךעלַאפ .רעכליב ןענעז טיילעמערַא
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 "רעגנוי רעד ,סָאד טסייה ,רהיא טליוו ? סָאװ זיא ,ןכ םא ---
 ? קירוצ תמ ן'טימ ןערהָאפ לֶאֵז ןַאמ

 -הָאפ לעװ ךיא ,טסייח סָאװ -- .ךיא גָאז --- ! םולשו סח --
 -עבעל א םיוק רעהַא ןעמוקעג ןיב ךיא 4 קירוצ תמ ן'טימ ןער
 ,ךימ טָאה לרע רעד .דלעפ ןיא ןעמוקעגמוא טינ רעיש ,רעגיד
 ם'נופ געוו ן'טימ ןיא ןעפרָאוסױרַא טלָאװעג ,רע לָאז ןעבעל גנַאל
 ,תמ ם'נופ ךימ טיירפַאב ,תונמחר טָאה ,ךייַא טעב ךיא .ןעטילש
 ,אבה םלוע ןעפיוק ךייַא טעוו רחיא

 רימ טרעפטנע --- .ןעסיב רעטונג ַא יאדוא זיא אבה םלוע --
 ,רענייפ עניד טימ רערַאד א דיא רעכיוה ַא ,ייווצ ענעי ןופ רענייא
 ןעלעוו ןנימ-רב םעד -- .השמ-רזעלא םהיא טפור עמ סָאװ רעד
 ךעלברעק עכילטע רָאנ ,טכער ןייז ןוחט ןוא ןעמענוצ ךייַא ייב רימ
 .ןעטסָאק ךייַא סָאד טעוװ

 ןעמונעג בָאה ךיא יד-אל -- .ךיא גָאז -- ? טסייח סָאװ ---
 פרע רעד ,דלעפ ןיא ןעמוקענמוא טינ רעיש ,הוצמ ַאזַא ךיז ףיוא
 ,ןעטילש ןופ ןעפרַאװסױרַא טלָאװעג ,רע לָאז ןעבעל גנַאל ,ךימ טָאה
 ? טלעג רָאנ רהחיא טגָאז

 בר רימ וצ טכַאמ -- !אבה םלוע רַאפרעד רחיא טָאה --
 רימ ךיז טסולג עס זַא ,עלעכיימש ענדוקסַאּפ ַאזַא טימ לעקּפעש
 ןייֵא ךימ טלאה ךיא רָאנ ,ןייז וצ רעהעג עס יװ ,ןעדָאבּפָא םהיא
 ! טנעה יד ןיא ייז ייב ךָאד ןיב ךיא םורָאװ ,תוחכ עֶלַא טימ

 -נַא יד ןופ רענייא רימ וצ טנָאז --- ! ןענעיד ךיז טזָאל --

 לעדיא ַא ,יסוי בר םהיא טפור עמ סָאװ רעד ,םיאבנ ייווצ ערעד

 דהיא -- .סטקילפענסיוא ןיַא ?עדרעב בלַאה ַא טימ סניילק ַא
 : עבמָאב א ךָאנ ךיז ףיוא טָאה רהיא זַא ,ןַאמרעננוי ,ןעפיוו םפרַאד
 .טינ רהיא טָאה ןערעיּפַאּפ ןייק ,ןערעיּפַאּפ ןייק טשינ טָאה רהיא

 .םהיא ךיא גערפ --- ? ןערעיּפַאּפ ערעסָאװ ---

 רשפא ?יא ןנימ-"רב רעד רעוו ,רימ ןעסייוו ןענַאװ ןופ --
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 רעד רימ וצ טכַאמ --- 4 טגָאז רהיא סָאװ ,רעד טינ רָאג סָאד זיא

 .סָאד טסייה השמ-רזעלא ,רעגניפ עניד יד טימ רעכיוה

 ,רענעי ןוא ;ןערעדנַא ן'פיוא םענייא ןופ קוק ןוא העטש ךיא

 -רזעלא םהיא טפור עמ סָאװ ,רעגניפ עניד יד טימ רעגנַאֿפ רעד

 ןוא רענניפ עניד יד טימ טייט ןוא ּפָאק ן'טימ וצ-טלעקָאש ,חשמ

 : רימ וצ טגָאז

 ַא טעליוקעג ץיגרע ןיילַא רהיא טָאה רשפא .ָאי ,ָאי ,ָאי --

 וצ טכַארבעג ןוא ,בייוו ןעגייא רעייֵַא יקַאט רשפא ןוא ,ענידיא

 םעד ,עמשטעױק-דלעפ ַא : השעמ ַא טלהעצרעד ןוא רעהַא ןערהיפ

 ..1 אבה םלוע ,רעדניק עניילק ,עקטָאכַאשט ,בייוו ס'רעמשטערק

 עניזָאד יד ןופ טדיוט טכער ןערָאװעג ןיב ךיא זַא ,םינּפַא

 ,יסוי בר םהיא טפור עמ סָאװ ,רעניילק רעד ,רענעי תמחמ ,םירובד

 ייז ,ךילטנעגייא ,זַא ,ץרַאה סָאד ןעדערסיוא ןעמונעג רימ טָאה

 סָאװ םורָאװ ,טשינרָאג םעד ןעגעק טָאהעג טינ ןעטלָאװ ןייֿלַא

 "רַאפ ייז ,דשוח טינ ,הלילח ,ךימ ןענעז ייז ? רימ וצ ייז ןעבָאה

 ןייק טינ ןוא ןלזנ ןייק טינ ךיא ןיב ךָאד זַא ,טונ ץנַאג ןעהעטש

 ַא ןוא ,רעדמערפ ַא ,רע טגָאז ,טרָאפ ךָאד ןיב ךיא רָאנ ,רעליוק

 םימ ןוהט וצ טָאה עמ ,סילּפָאטרַאק לעקעז ןייק טינ זיא ןנימ-רב

 זנוא ייב ,רע טגָאז ,זיא'ס ...תמ א טימ ,ןעשטנעמ ןעטריוט ַא

 לָאקָאטָארּפ ַא ,קינדַאירוא ןייֵא ,?ידבהל ,ןוא רעניבַאר א ןאהרַאפ

 ...ןעכַאמ ןעמ זומ

 -טלעטש --- ! לָאקָאטָארּפ ַא ! לָאקָאטַארּפ ַא ! אי ,ָאי ,ָאי ---

 םייט ןוא ,השמ-רזעלא םהיא טפור עמ סָאװ ,רעגנַאל רעד ןיירַא

 עכלעזַא טימ ּפָארַא ןעביוא ןופ רימ ףיוא טקוק ןוא רעגניפ ן'טימ

 ,סכלעזַא סיּפע ןָאהטעגּפָא תמאב ָאד טלָאװ ךיא יו ךיילנ ,ןעגיוא

 רעטרעוו ןייק והעמ ןיוש בָאה ךיא ...לַאנימירק רימ טמוק עס סָאװ

 ן'פיוא ןעטָארטעגסױרַא רימ זיא סייווש א יו ,רָאנ ?היפ ךיא ;טינ

 טשינ ,טכַארעג ךייֵא רַאפ טינ ,ןערָאװעג רימ זיא'ס ןוא ,ןרעטש

 -ניפ-עטסיוו יד ןענַאטשרַאפ טוג בָאה ךיא .,ןע'שלח וצ ףיוא טוג
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 ;טּפַאחעגניירַא ָאד ךימ בָאה ךיא סואימ יו ,עניימ עגַאל ערעטס

 גיטהעווצרַאה ַא טימ סָארדרַאפ א טימס ןויזב ַא ןעוועג רימ זיא'ס

 ָאד ךיא ?עװ סָאװ :ןעוװעג בשיימ ךימ ךיא בָאה ..םענייאניא

 סָאד סױרַא םענ ןוא ךיא העג ? תוקזחמ עגנַאל ייז טימ ןעכַאמ

 : אשירק-הרבח ןופ םיאבג יירד יד וצ ןָא ךימ ףור ןוא ?ערעטסייט

 ךיא ; ױזַא זיא ןופרעד השעמ יד ,ןעדיא ,סיוא עשז-טרעה ---
 רהָאי רעטונג רעד .טּפַאחעגניײרַא טונ ָאד ךימ בָאה'כ זַא ,ןיוש העז

 עמשטערק-דלעפ ַא ןיא ןעלעטשּפָא ךיז לָאז ךיא ,ןענָארטעג ךימ טָאה
 -שטערק םעד ןעוו ,טלָאמעד טַארוקַא ןעפערט ןוא ךיז ןעמערַאװנָא

 ַא יװ ןערעה ןוא ,ברַאטש ַא ןעכַאמ ךיז טסולגרַאפ בייוו ס'רעמ

 ,וצ ךימ טדער ,ךיז טעב ,רעדניק טימ ?ּפוטמ 8 ,ןַאמערָא ןייַא ריא
 "יבר ןעטסָאק ךימ סע ףרַאדַאב -- ,אבה םלוע ןעפיוק ךיז לָאז ךיא
 "רַאפ ךיא ,טלעג טימ רעטסייט ןיימ ךייא רהיא טָאה טָא .טלעג

 ; גיצעבעיז ןוא עכילטע ךעלברעק ַא ?כה ךסב םורַא ןוא םורַא גָאמ

 טזָאל רימ ;טהעטשרַאפ רהיא יװ ,ךייַא טוהט ןוא ךייַא טמענ
 ייב וצ-טמענ ןוא ,ילשימָאדַאר זיב האצוה רעד ףיוא רעביא רָאנ
 .ןעבעל ן'טימ ןענַאד ןופ סױרַא ךימ טזָאל ןוא ןנימ-רב םעד רימ

 ,ץרַאה טימ ןערָאװעג טגָאזעג ןענעז רעטרעוו עניימ זַא ,םינּפַא
 ,ךיז ןעשיוצ טקוקעגרעביא ךיז ןעבָאה םיאבנ יירד עלַא םורָאװ

 ןוא ,טלעג טימ לערעטסייט ןיימ וצ ןערהירוצ ךיז טלָאװעג טשינ

 ,תמא ; םודס טינ ,הלילח ,ייז ייב זיא'ס זַא ,טגָאזעג רימ ןעבָאה

 ןענעז םינצבק ןוא ,לעטדעטש םערָא ןייַא יקַאט זיא ?עטדעטש סָאד

 ףיוא ןעלַאפנָא ןעמענ רָאנ ,םיריגנ ןופ רהעמ ךס ַא ןאהראפ ייז ייב
 --- ?עשאר יַאװַאד ,דישז, ; םהיא ןעגָאז ןוא ןעשטנעמ ןעדמערפ ַא
 ןעטונ ןיימ טימ ןעבעג לעװ ךיא לעיפיוו ,יתיתכהמ !עפ סָאד

 ןייֵא זיא'ס ,טינ טהעג סָאד -- םולכ אלב רוטּפ ; טונ זיא ,ןעליוו

 ,הטמה-יאשונ הרבח ,םישמש סיּפע טנייה .לעטדעטש םערָא

 ןעטיש ,ךעלסיב וצ ,ךילטנייוועג ,דלענ-עקרק ,ןעפנָארב ,םיכירכת

 ! טינ רועיש ןייק טָאה ןעטיש םורָאװ ,טינ ןעמ ףרַאד
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 רעד ?רעטייוו ןעלהעצרעד ךָאנ ךייַא ךיא לָאז סָאװ ,אלימ

 טינ בייוו ןייז טלָאװ ,םיפלא ש"יר יד ןעגָאמרַאפ לָאז רעמשטערק

 עצנַאג סָאד !טָאהעג טָאה יז יו ,היול אזַא ןעבָאה טנָאקעג

 סָאװ ,ןַאמנעגנוי םעד ןעקוקנָא ןעפָאלעגפיונוצ ךיז זיא לעטרעטש

 "רעביא טָאה ןערעדנַא םעד רענייא .ןנימ-רב ַא טכארבעג טָאה

 ַא רהעז ןנימ-רב ַא טימ ןוא ןַאמנעגנוי ַא טימ השעמ יד ןעבעגעג

 זַא ,ןעמונעג ייז ןעבָאה ןענַאװ ןופ) רענעיווש עכייר ַא ,ןעכייר

 םעד ןייז םינּפ לבקמ ןעמוקעג ןעמ ןיא ,(? רענעיווש ןיימ זיא'ס

 . ןוא רענעיוש עכייר יד טכַארבעג טָאה סָאװ ,ןַאמנעגנוי ןעכייר

 .רעגניפ יד טימ רימ ףיוא טייטעג שממ טָאה עמ ...טלעג טימ טיש

 העטש ךיא טניז ,בעל ךיא טניז !םיה ?לוחכ ?טייל עמערָא ןוא

 ! ןעהעזעג טינ טייל עמערָא ?עיפ ױזַא ךיא בָאה ,סיפ עניימ ףיוא

 טָאה עמ !טינ ןוימד ןייק רָאג זיא ?הוש רעד רַאפ רוּפכ םוי ברע

 "יילק ַא .ךעלקיטש ףיוא ןעסירעג ,סעֶלָאּפ יד רַאפ טּפעלשעג ךימ

 יד סָאװ ,קילג ַא ?טלעג טימ טיש סָאװ ,ןַאמרעגנוי ַא ,טייקנינ

 - ,ךימ טזָאלרעד טשינ ,עדווירק ןיימ ןעמונעגנָא ךיז ןעבָאה םיאבג

 רענעי טּפיוהרעביא ןוא ,טלעג עצנַאג סָאד ןעבעגקעווַא לאז ךיא

 זיא ,סָאד טסייה השמ-רזעלא ,רעגניפ עניד יד טימ סָאװ ,רעכיוה

 -עגפיוא טינ טָאה ןוא עגר ןייק ףיוא רימ ןופ ןעטָארטענּפָא טינ

 "רעננוי, :רעגניפ יד טימ ןעטייט ןוא רימ טימ ץהנעט וצ טרעה

 רועיש ןייק טָאה ןעטיש !טלעג ןייק טימ טשינ רָאנ טיש ! ןאמ

 טינ לָאז ךיא ,ט'הנעט'עג טָאה רענעי רחעמ סָאװ רָאנ ?!טינ

 סרעּפעלש רימ םורַא ןעביולקעג רהעמ ןילַא ךיז ןעבָאה ,"ןעטיש ,

 ןעבָאה -- !השקשינ,; :שיילפ רעקיטש רימ ןופ ןעסירעג ןוא

 עכייר ַאזַא טבָארנַאב עמ זַא ,השקשינ -- .טייפ עמערָא יד ןעירשעג

 ! םנעשארג רַאֹּפ ַא ךאנ ןעטסָאק ןעזָאל ךיז ןעמ געמ ,רענעיווש

 ןעדָאש ןייז ץוח !טלעג גונעג טזָאלעג םהיא טָאה רענעיווש יד

 "! ןערָאװעג טגָאזעג זנוא ףיוא

 טּפעלש ןוא רעּפעלש א רענייא טיירש --- ! ןַאמרעגנוי ---

 ןייא ןעייווצ ףיוא זנוא טיג ! ןַאמרעגנוי --- .עלָאּפ רעד ייב ךימ
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 ייוצ ןענעז רימ !זנוא טיג רעגיצרעפ ַא שטָאח !לעברעק בלַאה
 ,רעמורק ַא רערעדנַא רעד ,רעדנילב ַא רענייא ,סעקילַאק ענעריובעג
 ייווצ ,סעקילַאק ייווצ ףיוא ןעדליג ַא ,ןעדליג ַא שטָאח זנוא טיג
 ..!הטרעוו דימת ןענעז ןעדליג ןייא סעקילַאק

 -ַאק ןעלהעצרעד ךייַא טעוו רע סָאוװ ,רהיא טרעה סָאװ ---
 רעּפעלש םענעי ּפָא-טּפוטש ןוא רעּפעלש ַא ךָאנ טיירש -- ? סעקיל
 עקילַאק ַא ? סעקילַאק םהיא ייב טסייה סָאד טָא --- .סיפ יד טימ
 ןוא ,ןעבעל ןוא בייל ןהֶא ,סיפ ןהֶא ,טנעה ןהֶא ,בייוו ןיימ זיא
 ,ןַאמרעגנוי ,שטָאה רימ טיג .עקנַארק ךיוא רעדניק עניילק טימ
 יז ,רעגעיווש רעייֵא ךָאנ שידק ןעגָאז ךיא לעװ ,לעקַאטיּפ ַא ךָאנ
 ! ןדע-ךג ןעניטכיל ַא ןעבָאה לָאז

 -בעלעג ןופ טייוו ןעוועג ךיא ןיב טלָאמעד ;} ךיא ךאל רעטציא
 ,ןעווייה ףיוא יו ןעסכַאװעג ןענעז טיילעמערָא הרבח יד םורָאװ ,רעט
 ;קרַאמ ןעצנַאג םעד טציילפרַאפ העש עבלַאה ןַײא ןיא טָאה עמ
 חרבח יד .הטמ רער טימ ןערהיר ךיז ןעוועג ךילגעמנוא זיא'ס
 םעד ןעביירטעצ ךיז ןעמענ טזומעג סנעקעטש טימ ןעבָאה םישמש
 -עגנָא ןיֹוש ךיז ןעבָאה ;געלשענ ַא סױרַא ןופרעד זיא ;םלוע
 ךעל'מיצקש ןוא סעיוג ןוא ךיוא םייוג זנוא םורַא ןעביולק ןעביוה
 -סנעפ עכיוה יד ןיא טכיירגרעד טָאה סע ןזיב ,בורל סעסקיש ןוא
 רעד ןודִא רעד ןעזיווַאב ךיז טָאה סע ןוא ,רהיא טהעטשרטפ ,רעט
 ןיא לעשטייב א טימ ,דרעפ .ַא ףיוא גידנעטייר ,קינדַארוא
 ךעלשטייב עטונ עכילטע טימ ןוא קוק ןייא טימ טָאה ןוא ,טנַאה
 רע ןיא ןייֵלַא ןוא ,ךעלעניופ יד יו ,םלוע ןעצנַאנ םעד ןעבירטעצ
 ,ןייז שרודו רקוח הטמ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ןוא דרעפ ם'נופ ּפָארַא
 ןעמ זיא סָאװ ןופ ,ןעברָאטשעג סָאד זיא רעוו ,ךיז טוהט ָאד סָאװ
 םוצ ?קרַאפ רעד טציילפראפ ױזַא ןיא סָאװ ןוא ,ןעברָאטשעג

 ,ךיא ןיב רעוו ,ךימ ןוהט גערפ ַא ןעלעפעג םהיא ןיא ןעטשרע
 החרּפ , ןערָאװעג רימ זיא ? סָאד ךיא רהָאפ ןיהואוו ןוא ןענַאװ ןופ
 סָאד סָאװ ,טינ סייוו ךיא .ןושל ןהֶא ןעבילבעג ןיב ןוא ,"יתמשנ
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 ,סיפ ןוא טנעה ּפִא ךיא ןָאל ,קינדַארוא ןייֵא ךיא העזרעד ?זיא
 ,טנָאז עמ יוװ ,טרהירעגנָא טשינ ןעבעל ןיימ ףיוא בָאה ךיא שטָאח

 ןייֵא זַא ,טוג ץנַאג סייוו ךיא ןוא ,טנַאװ רעד ףיוא גנעיפפ ןייק

 .ןעשטנעמ עלַא טימ ךיילג םדו-רשב ַא ,שטנעמ א ןיא קינדַארוא
 "נא יװ ,קינדַארוא ן'טימ טבעל סָאװ ,ןעדיא ַא ןעק ךיא ,הברדא
 בוטיםוי טמוק ,טסַָאג-וצ ןערעדנַא םוצ סנייא ןעהעג ,ייווצ ערעד

 רעד זיא ןעדיא םעד ןוא שיפ ןעדיא ם'ייב קינדַארוא רעד טסע

 ַא רַאפ סָאװ ,ןעבױלּפָא טינ רָאג ךיז ןָאק ,רעייא טימ דנכמ קינדַארוא
 ,קינדַארוא ןייַא העזרעד ךיא זַא ,ןעגעווטסעד ןופ ןוא ! זיא סָאד יוג

 ,ןײלַא ךיא םורָאװ ,ךַאז-השורי ַא זיא'ס זַא ,םינּפַא ,ךיא ףױלטנַא

 -ַאלס יד ןופ ,"ענעסימשענ, ןֹופ סױרַא םוק ,ןעסיוו רהיא טפרַאד

 ימיב סָאװ רעטיוװַאלס ע'תמא יד ןופ יקַאט ,סָאד טסייה רעטיוו

 ןעלהעצרעד וצ ךייֵא ךיא בָאה םעד ןענעוו סָאװ ,ווָאקישטליסַאװ
 טכַאד ,ןיוש ןיב ךיא !ַאש רָאנ !קעּפ עצנַאג ןעלהעצרעד וצ ןוא

 ...? קירעביוב טייז רענעי ףיוא ,רימ

 ןעמונעג קינדַארוא רעד ןודֶא רעד ,סָאד טסייה ,ךימ טָאה

 ןענַאװ ןופ ןוא ךיא ןיב סָאװ ןוא ךיא ןיב רעװ :לעכמיצ ן'פיוא

 ךיא זַא ,השעמ ַא םהיא ?העצרעד העג ? ךיא רהָאפ ןיהואוו ןוא

 ךיא רהָאפ סָאד ןוא טסעק ףיוא ?יהָאוװז ןיא רהעווש ם'ייב ץיז

 ,םיאבג יד יקַאט ןעלָאז ןעבעל גנַאל ! סַאּפ ַא ךָאנ ילשימָאדַאר ןייק

 ענעי ןופ רענייא : הרצ ַא ןופ טזיילעגסיוא ךימ ןעבָאה ייז סָאװ

 ,לעדרעב ןעטקילפעגסיוא ן'טימ סָאװ רעניילק רעד ,םיאבנ ייווצ

 "עג סיּפע םהיא טימ ,טייז ַא ףיוא ןודֶא םעד ןעפורעגקעווַא טָאה

 רעגניפ עניד יד טימ סָאװ רעכיוה רעד ןוא ,ןעטרָאד ךיז טע'דוס

 ,רענניפ יד טימ טייטעגנייא ןוא טנערהעלעג עלייוורעד ךימ טָאה

 : ןעגָאז לָאז ךיא סָאװ

 ,רעגיה ַא טנעז רהיא זַא ,םהיא ט'רבד רהיא ! אלב ידוהי ---

 ,יתומח רעייַא זיא סָאד ןוא ,ריעל ךומס טייוו טינ טציז רהיא רָאנ

 רהיא טנעז ,ןערָאװעג רטפנ זיא ערעייֵא רעגעיווש יד סָאד טסייה
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 ןע'נתנ םהיא טעװ רהיא תעשב ןוא ,ןייז רבקמ יז רעהַא ןעמוקעג
 ףעד ןופ ןעמָאנ ַא סיִּפע ןערעלקסיוא רהיא טלָאז ,ןיירַא די ןיא
 תיב ןיא ןעפורקעװַא רימ ןעלעוו ןערעיײַא ?רע םעד ןוא ,הדנה
 ןעהערד טינ ךיז רע זָאל ,ש"יי תנצנצ ַא טימ ןייז דבכמ ןוא ןיירַא
 ! דאמ בוט ןייז טעוװו ,םיניע יד רַאפ ָאד

 םוטש א ןיא רימ טימ ןיירַא זיא קינדַארוא רעד ןודִא רעד ןוא
 ףעסיוו ױזַא ךימ לָאז סע  ,לָאקָאטָארּפ םוצ ןעמונעג ךיס טָאה ןוא
 םהיא בָאה ךיא סָאװ ,סייוו ךיא יו ,םענייאניא ךייַא טימ זייב
 "עג סיּפע בָאה ךיא זַא ,רָאנ קנעדעג ךיא .טעבעבעגנָא ןעטרָאד
 ץ'פיוא ןעמוקעג רימ זיא'ס סָאװ ,גנוצ רעד טימ טעשטעבעלעב
 ףיוא ןעבירשראפ טָאה רע ןוא ,טגָאזעג ךיא בָאה סָאד ,ןעניז
 ,רעיּפָאּפ

 9 ךיד ןעמ טפור ױזַא יו ---

 ,עשווָאמ ---

 ? ןעטַאט םעד --

 ,ָאקציא --

 9 טלא וד טזיב לעיפיוו ---

 ,רהָאי ןהעצנעיינ ---

 ָ} רעטבייוװַאב ַא --

 ,רעטביײװַאב א --

 ? ןַאהרַאפ רעדניק ---

 .ןַאהרַאֿפ ---

 9 סטכעוהט ןייד זיא סָאװ ---
 ,רחוס ַא --

 ? ןעברָאטשעג סָאד זיא רעוו --
 ,רעגעיווש ןיימ --

 ? ןעסייהעג יז טָאה ױזַא יו --
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 .עטנעי ---

 9 רעטָאפ רהיא ---

 .ןושרג --|
 ? ןעוועג יז זיא טלַא ?יפיוו ---
 .רהָאי גיצרעפ ---

 ? ןעברָאטשעג יז זיא סָאװ ןופ ---

 ,קערשרעד ַא ןופ ---

 7: / ןקערשרעד ַא ןופ --

 | .קערשרעד ַא ןופ --

 ןוא רימ וצ רע טכַאמ --- ? קערשרעד א ןופ טסייה סָאװ ---
 ךימ טכַארטַאנ ןוא סָאריּפַאּפ ַא טרעכיוררַאפ ,ןעּפ יד קעווא-טנעל

 וצ רימ ךיז טבעלק טָא-טָא זַא ,להיפ ךיא ןוא ,סיפ זיב ּפָאק ןופ

 טלטה ךיא ,ןעװעג בשיימ ךימ ךיא בָאה .ןעמונ םוצ גנוצ יד

 ןוא !רעטייוו ןעקַאב ןעמ ףרַאד ,םירקש ןעקַאב ןיא אלימב ןיוש

 רענעיווש ןיימ ױזַא יו ,השעמ עצנַאג ַא טלהעצרעד םהיא בָאה ךיא

 ,קָאז ַא טייבראעג ,טײברַא ןייַא רעביא ןיילַא ענייא ןעסעזעג זיא

 ,לעננוי 6 סרהיא טציז בוטש ןיא זַא ,ןעסעגרַאפ ךיז טָאה ןוא

 רָאנ ,ןהעציירד רהָאי א ןופ ?ע'רוחב ַא ןיוש ,רע טסייה םירפא

 .ןעטָאש ן'טימ ךָאנ ךיז טלעיּפש ,שיקעל ַא ,רַאנ רענעסירעגּפָא ןייַא
 -ויְלּפ ס'רעגעיווש רעד רעטנוא ףיונוצ טנעל ןוא בשיימ ךיז רע זיא

 ם'נופ טנאו רעד ףיוא עלענעיצ ַא טכאמ ןוא טנעה עדייב סעצ

 "! עעעעמ , יירשעג ַא טוהט ןוא ליומ סָאד ףיוא טנעפע ןוא ןעטָאש

 ןוא ,סָאד טסייה רעגעיווש יד ,?עקנעב ם'נופ ןעלַאפענּפָארַא יז זיא

 | | .ןעברָאטשעג זיא

 ,טקוק רע ןוא ,ןעגיל םענדָאמ-גנַאל .ַא םהיא ךיא בעוװ ױזַא
 ,רער ךיא ןוא ,טייצ עצנַאנ יד רימ ןופ גיוא ןייק ּפָארַא טינ טְזאל
 ..סָאװ טינ ןיילַא סייוו ךיא ,גנוצ רעד טימ עשטעבעלעב ,טיש
 סיוא ךיז טשיוו ,סיוא רע טייּפש ,ףוס ן'זיב ךימ טרעהעגסיוא
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 סױרַא ןעסיורד ןיא רימ טימ סױרַא-טהעג ,סעסנָאװ עטיור יד
 רעד קוק ַא טוהט ,קעד עצרַאװש יד ףיוא טקעד ,הטמ רעד וצ
 רענייא יו .,ּפָאק ן'טימ ךַאמ ַא טוהט ,םינּפ ןיא רענעברָאטשעג
 רע ,םהיא ףיוא קוק ךיא ..'!טָאלג טינ סיּפע זיא'ס, :טדער
 : םיאבנ יד וצ ןָא ְךיִז רע טפור םעדכָאנ ,רימ ףיוא

 .,םהיא ןוא ,ןעטלַאהַאב רהיא טנַאק ענעברָאטשעגנ יד ,ונ ---|
 לעװ ךיא זיב ,ןעטלַאהרַאֿפ ָאד ךיא זומ ,ןַאמיחרבח ןעגיזָאד םעד
 רעגעיווש ןייז זיא סָאד זַא ,תמא זיא'ס יצ ,ךַאז יד ןעשרָאפסיױא
 .קערשרעד ַא ןופ ןעברָאטשעג זיא יז זַא ןוא

 רימ רעטסניפ ןוא רעטיב יוװ ,ןעלעטשרָאפ ךיז טנָאק רהיא
 ףיא בָאה תורצ רַאפ !הרושב רעניזָאד רעד ןופ ןערָאװעג זיא
 ,ױזַא יו --- טנייוועצ ךיז בָאה ןוא טייז ַא ןֶא טעװערעקעגּפָא ךיז
 .דניק ןיילק ַא יו ?טנייוועצ ,רחיא טניימ

 רימ וצ טכַאס -- !?רהיא טנייוו סָאװ ! ןַאמרעגנוי ---
 ןוא ,יסוי בר םהיא טפור עמ סָאװ ,רעקשטיניילק רעד ,רענעי
 רימ טעוו'ס זַא ,ץרַאה סָאד סיוא רימ טדער ,ךיס טסיירס רע
 -סָאװ -- ןייר ָאד ךיא ןיב :ךשפנ הממ םורָאװ ,ןעדָאש טינ רָאג
 טרעה ,לעבָאנק ןייק טינ טסע עמ ןַא, ?ארומ ךיא בָאה עשז
 אזא טימ יאבנ רעד לעסּפעש בר וציטנעל --- "ליומ ם'נופ טינ ךיז
 יטאלפ ייווצ םהיא ןעֿפרַאװּפױא רימ ךיז טסולג סע זַא ,עלעביימש
 טָאה סָאװ !רלַאװג ...ןעקַאב עבָארנ עדייב ןיא שטעּפ עגירעייפ
 -נײרַא ,ןעגיל ןעבָארג ןע'סואימ ַאזַא ןעטכארטסיוא טצונעג רימ
 רהעמ יקַאט רימ טהעג סע ?עניימ רענעיווש יד רעהַא ןעשימ
 רהיא וצ ןהעגרעד לָאז סע ,רעדיילק ענעדייז עניימ וצ ּפֶא טינ
 -אב דייחרעגידעבעל יז בָאה ךיא ױזַא יו ,השעמ עגיזָאד יד
 ..!קערשרעד ַא ךרוד ןעבָארג

 טימ ןיא טָאג ,ױזַא טינ רָאנ ךיז טקערש ,אלב ידֹוהי --
 ,טניימ רהיא יו ,ןודָא רעזייב ַאזַא טינ רָאג זיא ןודָא רעד !ךייַא
 רע ,םהיא ט'רבד ןוא ..ןיירַא די ןיא רָאנ םהיא ט'נתנ רהיא
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 רענולק ַא זיא ןודָא רעד ...אלב ןעכַאמ לָאקָאטָארּפ ן'טימ לָאז

 ,גנידסלַא זַא ,טוג ץנַאג טסייוו רע ; רענעבירטעגכרוד ַא ,ןודָא

 .בוכו רקש הליחמ זיא ,ט'רבד'עג ָאד טָאה רהיא סָאװ

 טימ רימ טלעטייט ןוא השמ-רזעלא בר רימ וצ טכַאמ ױזַא

 ןעסירעצ םהיא ךיא טלָאװ ,ןענָאק לָאז ךיא .רעגניפ עניד יד

 ןעצנַאגניא גנירעה ַא ,רענײטשַא ,טסיירעצ עמ יו ,ןעייווצ ףיוא

 חמי ,שטילג ןעגיזָאד םעד ףיוא טרהיפעגפורַא ךימ ךָאד רע טָאה

 | | ...! ורכזו ומש

 טינ וליפא ןָאק ךיא .ןעלהעצרעד טשינ רהעמ ןָאק ךיא

 ירַאֿפ רהיא !טַאהעג טלָאמעד בָאה ךיא סָאװ ךימ ןענַאמרעד

 ייב ןעמ טָאה ןעדליג עכילטע יד זַא ,ןיילַא ןיוש ךָאד טהעטש

 -עגנייַא ךימ ןעמ טָאה ןיירַא טנעמושטָאק ןיא ,ןעמונעגוצ רימ

 זיא סָאד רַאנ --- טַאהעג ךיז ףיוא ךיא בָאה טּפשמ א ןוא טצעז

 זַא ,םעדכָאנ טַאהעג בָאה'כ סָאװ ,םעד ןענעק עטָאלב ץְלַא ךָאנ

 םעדייא רעייז זַא ,רעגעיווש ןוא רהעווש ןיימ וצ ןעגנַאגרעד זיא'ס

 .-.?יגרע ןופ ןערהיפ וצ טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,תמ ַא רַאפ טציז

 ןוא ןערהָאפ וצ ןעמוקעג ךיילג ןענעז ייז זַא ,ךיז טהעטשרַאפ עס

 עיװש ןוא רהעווש עניימ ןענעז ייז זַא ,טעדלעמעג ךיז ןעבָאה

 :הנותח עטכער יד טכָאקרַאפ טשרע ךיז טָאה ָאד טָא --- רעג

 רוחב רענעש, :לעבמיצ ן'פיוא ךימ טמענ עיצילָאּפ טייז ןייא ןופ

 ,ןושּרג תב עטנעי ,ענייד רעגעיווש יד זַא דלַאביװ ! טזיב וד סָאװ

 זיא סָאד ..."? ענעברָאטשעג יד ןעוועג זיא רעוו טנייה ,טבעל

 רענעיווש יד רימ וצ ןעמונעג ךיז טָאה ,תינשהו .סנייא רעמונ

 סָאװ ,רָאנ רימ גָאז : ךַאז ןייא רָאנ ךיד גערפ ךיא , : ןעבעל לָאז

 -עבעל ַא ךימ ןעבָארגַאב ןוא ןעמענ רימ וצ טַאהעג וד טסָאה

 .ךיז טָאה טּפשמ ן'פיוא זַא ,ךילדנעטשרַאפטסבלעז ..."!? עגיד

 טסָאקעג טָאה סע ;דלָאגניג יװ ,ןייר ןיב ךיא זַא ,ןעזיװעגסױרַא

 יד טימ רעמשטערק םעד ,תודע טכַארבעגּפָארַא טָאה עמ ,טלעג

 סָאװ רָאנ .טיירפַאב שינגנעפעג ןופ ךימ טָאה עמ ןוא ,רעדניק
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 -עיווש רעד ןופ טּפיוהרעביא ןוא ,ןענַאטשעגסיױא טלָאמעד ןיב ךיא
 ןעטסגרע םעד ,ןעטסערג םעד םינ ךיא שניו סָאד -- רעג
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 .טעיליב ענשירניוו ַא רימ ייב טסכַאװ סָאד -- קישטמינב --
 פהוש רעטלַא רעד ןופ שמש רעד ?ארשי טגָאזעג טָאה ױזַא

 טוג ַא רַאפ םש א טָאהעג טָאה סָאװ ,ןימיגב לעדנהוז ןייז ףיוא
 םעד השמ-לאימחרי ייב טנערעלעג טָאה רע תעשב ךָאנ לעגנוי
 -ּמִא טנָאקעג טשיג רָאג ךיז טָאה השמ-לאימחרי .,רדח ןיא דמלמ
 .םהיא ןופ ןעביול

 לארשי וצ טנָאזעג לָאמנייא רע טָאה -- רעניילק רעיא ---
 רעליואוו ַא סָאװ רעליואוו ַא ,דימתמ רעסיורג ַא רע זיא ,סנעטש / -רע .עטסעב יד ןופ ,ערה-ןיע ןייק ,רימ ייב זיא -- שמש םעד
 רעד ,ךיא ןיימ ,הסיפת יד ,סנייז לעּפעק סָאד טנייה ; טסייה
 ייב ןעו ;ןעכוז סע ףרַאדַאב עמ סָאװ ,סעכלעזַא זיא -- ןורכז
 ,טרחעקראפ ךיא ןיימ ,הסיפת יד יוװ ױזַא ןורכז רעד ןייז לָאז םהיא
  '!עה- עחע -- ןורכז רעד יו ױזַא הסיפת יד

 טימ דמלמ רעד השמ-לאימחרי סיוא-טהיצ "! עה - עהע , םעד
 .רעגנעל יו רעטיירב דרעוװו שמש רעד לארשי ןוא ,ןוגינ ַא

 טשנעב -- !הסנרּפ ןוא טנוזעג ןעבעג ךייא לָאז טָאג --
 יוווצ ,םיתב-ילעב עֶלַא טימ ךיילג שמש רעד לארשי טלהָאצ דניק ןייז רַאפ דומל-רכש ןסָאד טסייה הנתמס א ,ױזַא טָאלנ זיא סָאד/; ,ןיליפתו-תילט םעד ןעגעלפיונוצ םהיא טסלעה ןוא דמלמ םעד רע
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 לארׂשי שטָאח ,דלעג-םירוּפ ןוא דלענ-הכונח ץוח ַא ,ןמז ַא ןעברַאק

 -םירוּפ ןוא דלעג-הכונח ןופ רָאנ טעמכ ןיילַא טבעל שמש רעד

 ןיוש זיא םלועח גחנמ רעד ? סיוא סָאד טכַאמ סָאװ רָאנ ,רלעג

 ם'נופ רענייא םוטעמוא ןעבעל ןעזומ רימ זַא ,םינומדק ןופ ױזַא

 ייב טמענ רהיא ;ךייַא בעג ןוא םענעי ייב םענ ךיא ; ןערעדנַא

 ןעמענ ןזַא ,טפָא ץנאג ךיז טכַאמ סע ,תמא .םענעי טיג ןוא רימ

 ןוא ,ףרַאדעב עמ יװ ?עיפ ױזַא לָאמ ייווצ רחיא טמענ רימ ייב

 ,ןענַאק רָאנ לעוו'כ זַא ,רַאפרעד ;הכמ ַא םענעי רהיא טינ ןעבעג

 ך י י ַא לעװ ןוא לעיפ ױזַא לָאמ יירד ןעמענ םענעי ייב ךיא לעוװ

 םירוסי ןייק טָאה ,ןובשח ן'טימ ךיז ןעלעוו רימ .הכמ ַא ןעבעג

 "ענ ענערעישרעפ טימ ןָא סָאד ןעפור םימכח .ןעמיילגסיוא ,טינ

 עשיטילָאּפ , ,"חמחלמ-סנעבעל , ,"רוטַאנ רעד ןופ ץעזעג, :ןעמ

 ךיז רהעק השעמ רעזנוא טימ יװ ױזַא רָאנ ; המודכו ?עימָאנָאקע

 .רעטייוו רימ ןעהעג ןכל ,ןָא טשינ ןיוש סע

 סרוק ןעצנַאנ םעד ןעגנַאגעגכרוד זיא קישטמינב זַא ,רעטעּפש

 "עג רהעז שמש רעד לארשי םהיא טָאה ,ן'השמ-?אימחרי ייב

 "ילא םהיא טָאה ,דמלמ"ארמג םעד ריאמדילא בר וצ ןעבענּפָא טלָאװ

 ןעועג םהיא ייב ןיוש זיא ,תישאר :;ןעמענוצ טנָאקעג טשינ ריאמ

 -עג טשינ לארׂשי טָאה ,תינשהו ;ניױא ןיַא יװ לופ רדח רעד

 טָאה .םיתב-ילעב עשידיגנ יד יו ,דומל-רכש ַאזַא ןעלהָאצ טנָאק

 טינ םטָאה עמ זַא :ןעוהט ערעדנַא סָאװ ,סָאד ןָאהטעג קישטמינב

 ןַאהרַאפ זיא ףיורעד .ןיילַא ןעמ טנערעל ,ןעלהָאצ וצ סָאװ טימ

 ךעלקיטש ךס ַא טימ ,סרעדנעטס ךס א טימ שרדמה:תיב סיורג ַא

 ,םיקוסּפ ,םישמוח : םירפס ךס ַא טימ ,ןעטייצרהָאי יד ןופ טכיל

 עמ יבַא ?טינ סָאװ ןוא --- םישרדמ טימ סארמג ,ןע'תוינשמ

 עסיורג גרַאק ,ךיוא םעדיוב ַא ףיוא ןענרעל ןעמ ןָאק ,רָאנ ליוו

 ץיגרע ,ױזַא טא זנוא ייב ןעסכַאװעגסױא ןענעז ,םינואנ ,ןעשנעמ

 ,ןעשנעמ עסיורג עכלעזַא ?שרדמח-תיב ןיא קישטָאטס  ַא ייב

 ןהֶא רעטציא טָאהעג ,ןייז ןָאק ,רימ ןעטלָאװ םימסרופמ ,םינואנ

 -גיצרעיפ עטצע?ל יד ןיא סָאװ ,רעבָא ןיא ןורסח רעד ;רועש ַא
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 ַא ןיירא ?עקניוו רעזנוא ןיא טע'בנג'רעפ ךיז טָאה רהֶאי גיצפופ
 -תיב ןיא אקוד טרַאּפשעגנָא טָאה ןוא טייקגיטכיל ןופ להַארטש

 ןוא ,םירוחב עמערָא יד ןעשיווצ ,ןעטרָאד אקוד ,ןיירַא שרדמה
 הבננב ןעמ טָאה ,"העד:הרויג ןענרעל לָאז עמ ,םעד טָאטשנָא

 -הצילמ ןעגנולשעג דייהרעליטש ,"רואיב, ?עקיטש ַא טשאנעג

 -יברעפ ןוא עקיטַאמַארג רעשיסור ַא טימ ןעגרָאװעג ךיז ,םירפס
 ןייק ןעבָאה ןענרעל ןימ אזַא ןופ .ןַאמָאר ַא ס'וּפַאמ טימ ןעס
 "יא .סױרַא טנָאקעג טינ ,ךילטנייוועג ,םימסרופמ םינבר ,םינואג
 ןערָאװעג ,טלעוו רעד רעביא ןעכָארקעצ ךיז ןעבָאה רעדניק עשיר

 ,סרעביירש ,םירבחמ ,םיררושמ ,ןעטַאקָאװדַא ,םיריוטקָאד ;לת ַא
 ַא רענייא טשינ -- בר ןייק .םיסרוקיּפא טָאלנ ןוא סרערהעל
 ךָאנ ;ךס ַא ייז ןופ סיורַא ןענעז םינבר ,טסייה סָאד .רעטכער
 נָא שטייט רעד זיא "ענָאיזַאק, !ענָאיזַאק ? םינבר ערעסַאװ
 "גנל א ןעצימע ןָא-טננעה עמ יו ,רענײטשַא -- ענעגנַאהעג

 --- טינ טליוו רהיא יצ ,טליוו רהיא יצ ;זָאנ רעד ףיוא רעבעלדןוא
 יװ ױזַא רָאנ ...רהיא טימ ךיז טלַאה ןוא ענמָאב ַא ךייַא טָאנ
 ,רעטייוו רימ ןעהעג ןכל ,ןָא טשינ סע ךיז רעהעג השעמ רעזנוא םימ

 טשינ שרדמה:תיב ןיא טנערעלעג טָאה קישטמינב רעזנוא

 ךעל'מירוחב עמערָא עכלעזַא ךיוא ,םירבח ייווצ ךָאנ טימ -- ןיילַא
 שנעמ ןייא םורָאװ ,ןורסח רעד ןעוועג יקַאמ זיא סָאד ןוא ,רע יו
 .תופתושב םענעי טימס יו ,ןעגידניז טשינ בָארג ױזַא ןָאק ןײלַא
 -עג ךיז טָאה רע ןמז ?כ :ןושארה םדא ןֹופ רהיא טָאה ןמיס ַא
 ; היחמ ַא ,ליטש ןעוועג זיא ,ןיילַא רענייא ןדעדזנ ןיא טרעיצַאּפש
 טָאה ױזַא ,חוח רעטומ יד טשימענניירַא רָאנ ךיז טָאה סע זַא ןוא
 ,תעדהיץע ם'נופ ןעכוזרעפ לָאז רע ,טדערעגנָא דלַאב םהיא יז

 עמ ,טרהיפענפיורַא ךָאנ םהיא טלָאוװ יז סָאװ ףיוא עדוי ימ ןוא
 טנָאזענ זיא ?שמ רעד ...ןעבײרטסױרַא סנעטייצעב טינ ייז לָאז

 -רעל ןוא ןעציז ןעוועגנ לָאז ןימינב .ןע'נימינב ןעגעקַא ןערָאװעג
 זיא ?יואוו זַא ןעוועג טלָאװ ,ןיילַא רענייא שרדמה-תיכ ןיא ןענ

 ףיוא ,םירבח ךָאנ טימ טנערעלעג רעבָא ךָאד טָאה רע ;םהיא



 םכילעיםולש . 19

 יװ ,עגיטשרָאד ןוא ענירעגנוח ,עסיוורָאב ןוא עטעקַאנ .עכלעזַא
 רעסיוהנ רעד ףיוא ,ןיהַא ןעסירעג רָאנ ךיז דימת ןעמ טָאה --- ,רע

 .טפַאשנעסיוװ ןופ ןוא המכח ןופ טלעוו רעד ףיוא ,טלעוו רעגיטכיכ

 ,ןעטרָאד ןענעלעג ןיא ּפָאק רעייז ןוא ,ָאד ןעוועג ייז ןענעז ןיילַא

 ןעשיווצ ,ע ט נ ע ר ע ל ע ג יד ןעשיווצ ,ע ס י ו ר ג יד ןעשיווצ
 א יו ,טעננַאמ 8 יוװ ,ןיהַא ןעניוצענ ייז טָאה סע .ע כי קיל נ יד

 סיּפע ןיוש זיא ...עמַאמ רעד וצ ךעלטנעה יד סיוא טהיצ דניק ןיילק

 ןעבָאה סטכַאנוצ-תבש ַא ןיא לָאמנייא זַא ,רעגייטשַא ,שודיח ַא

 "עג טינ ,קישטמינב ןוא ליסוי ,קיציא ,םירוחב-שרדמ-תיב יירה

 !ףוס ַא ןוא ָאטשינ -- ? טעייטסענ טינ טסייה סָאװ ? טעייטס

 ןייֵַא טָאה טלעוו יד ואוו ,טדָאטש ןיא טכוזענסיוא ייז טָאה עמ

 ןענעז ,ליסוי ןוא קיציא ,טיילהרבח ייוצ ענעי ,אלימ !קע

 -- ,ןעמַאמ ַא ןהֶא ןעטַאט א ןהֶא ,םימותי ,רעדניק עשי'נצבק

 רעד לארשי !קישטמינב רעבָא ?ןעגנַאגעגּפָא ייז ןענעז ןעמעוו

 .טסייו טָאג טרעלקעגרעביא ,טלעו יד טגעלעגנייַא טָאה שמש

 "נָא ןיא'ס זַא ,ןענרָאמ ףיוא טשרע טניחורעב ךיז טָאה ןוא ,סָאװ

 לָאז עמ זַא ,סעקינ'הרבח-עסייוו יירד עֶלַא ןופ לעווירב ַא ןעמוקעג

 ןוא דנוזעג ,םשה ךֹורב ,ןענעז ייז ,ןעטכַארטרעביא טשינ ראג

 ַאד זַא ,(ייז ןעביירש ױזַא) ןעהעזענסױרַא ןעבָאה ייז ; קרַאטש
 ךיז ייז ןעבָאה ןכל ,טינ תילכת ןייק ייז רַאפ זיא שרדמח-תיב ןיא

 ןישזָאלַאװ ןייק ,ָאנליוו ןייק ,ןיירַא הבישי רעד ןיא טזָאלעגקעװַא

 טנעכערעגסיוא ןויכ ַא טימ ןעבָאה ייז ..."רימ רעד, ןיא רעדָא

 טדָאטש ַא רעסָאװ ןיא ,ןעסיוו טינ לָאז עמ ידכב ,תובישי יירד עלַא

 ...} לכש טימ ,גולק טײברַאענּפָא טסייה סָאד טָא .ןעכוז וצ ייז

 ן'טימ ךיז ןעלעטשרעפ סָאד טסיזמוא ןעוועג רעבָא זיא'ס

 ןייק טימ רענייק ייז זיא'ס .ןעפיױלטנַא ן'טימ ךיז ןעטלַאהעב

 "וצ ,הברדא ,ןעוועג זיא טדָאטש יד .ןעפָאלעגכָאנ טשינ טשטָאּפ

 עמערָא יירדדייווצ א טימ רעגיצניוו ןייז טעוו ,סנעטשרע .ןעדעירפ
 ןָאק עמ ;זיא טינ'ס יו ןעטלַאהסיױוא ייז זומ עמ סָאװ ,םירוחב

 ,תינשהו .רעגנוה ןופ ןהעגסיוא ןעלָאז ייז ,ױזַא ןעזָאל טשינ ייז ךָאד
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 יאולה - .ןענרעל ןעליוו רעדניק עמערָא זא ,ןעש טָאלג יקַאט זיא!

 טזָאלעגקעװַא ךיוא ךיז ייז ןעטלָאװ ,טנַאקעג ןעדיא עלַא ןעטלָאוװ

 -ָארט ידיז ןעשטומ ןעפרַאד טינ לָאז עמ יבא ,טלעוו קע ןיא ץינרע

 ,..הסנרּפ ןופ ?וע םעד ןעג/

 .ב

 קיציא ,ךעל'מירוחב ייווצ ענעי ןופ ףוס רעד ןעוועג זיא סָאװ
 לארשי טָאה ןעקישטמינב ןופ רָאנ ,טשינ רימ ןעסייוו --- ליסוי ןוא

 ןופ טינ ףעירב א ןעוועג ?בקמ םורַא רהָאי בלאה ַא ןיא שמש רעד

 ןייֵא ןופ רָאנ ,"רימ רעד, ןופ טינ ןוא אנליוו ןופ טינ ,ןישזָאלַאװ

 טינ רָאג ךיז לָאז רע זַא ,טדָאטש רעפיורג ַא ןופ ,טדָאטש רעדנַא

 ן'פיוא ךיז טניפעג ,סָאד טסייה קישטמינב ,רע םורָאװ ,ןעגדָאז

 ,טייל 8 ןייז ,ףליה ס'טָאג טימ ,םהיא ןופ טעוו סע ,"געוו ןעטכער
 ןוא ןעמַאזקע םעד ןעבענּפָא לָאז רע ,ןעפלעה רָאנ םהיא לָאז טָאג

 ןוא רעטייוו ןהעג ,םשה הצרי םא ,רע טעוװ ,עיזַאנמינ ןיא ןיירַא

 -קָאד ןערעידוטשסיוא, טעוו רע זַא ןוא ;"רָאטקָאד ןערעידוטש ,'

 ןוא ,דנַאה ןיא הסנרּפ ע'דובכב ענייפ ַא ןעבָאה רע טעװ ,"רָאט

 רעד ;רעטלע רעד ףיוא עמַאמ-עטַאט ןעטלַאהסיוא ןענָאק טעוװ

 ַא עמַאמ יד ןוא ,שמש ַא ןייז ,ןעוערָאה ןערָאּפשרעפ טעװ עטַאט

 -ַאמ הנותח ,םשה תרזעב ,רע טעוו רעטסעווש יד ןוא ; עט'שמש

 ,תולשו םולשב םענייאניא עלַא ןעציז טעוװו עמ ןוא ,יירד עלַא ןעכ

 -יא וצ ךייש זיא סָאװ סָאד ןוא,, .תחנ לעיפ .ןעבָאה טעװ עמ ןוא

 -יימ ,ךיז רהיא טלָאז --- ןעבירשעגנ ןימינב טָאה ױזַא --- ,טייקשיד

 טנערעלעג ןייז ןָאק עמ - ; ןעגרָאז טינ רָאנ ,עיירטענ ןוא עבעיל ענ

 .טָאנ וצ זיא טָאנ וצ סָאװ ןענעווטסעד ןופ ןוא ,טלעוו עצנַאג יד יו

 ןוא ,ןיליפת געל ןוא ,גָאט עלַא ,ןעסיוו רהיא טלָאז ,ןעווַאד ךיא

 --- ןעסע תמחמ ,סָאװ ןַאהרַאפ רָאנ זיא'ס יבַא ,ןעסע םוצ ךיז שַאוװ
 ַא לָאמא ,טינ טָאנ סָאװ ,גָאט ייווצ ןיא לָאמ ןייא ָאד רימ ןעסע
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 ןיא ןעקנוט עגניי ַא לָאמַא ןוא ,טיורב ?עקיטש ןעקורט
 ָאטשינ זיא'ס ,ךיז טכַאמ סע זַא ווא ,ר ע ס אוו-ד ץ? ַאז

 הלונס ַא זיא רעקוצ .רעקוצ לעקיטש ַא ןעמ טעקשטָאמס ,טינרָאג

 רעבָא ןעמ טנערעל רַאפרעד .טיטעּפַא םעד טנָאלשרעּפ ,רעגנוה םוצ
 ןעמ ףרַאדעב סעקיטאמארג רעיפ :טינ טסענרעפ !קַאמשעג

 ? עירָאטסיה זיא ואוו ? עיפַארנָאעג זיא ואוו טנייה ! ןענרעלסיוא
 -בעגלַא ;} עטָאלב זיא עקיטַאמעטַאמ ?"תוקרי ראש, זיא ואוו ןוא
 טנערעלעג ךָאנ רימ ןעבָאח ,ןייז טינ חּפרח ןייק וצ ךייַא לָאז ,ער
 רימ סָאװ ,םירפס-הצילמ יד ןוא ,שרדמה:תיב ןיא ,םייה רעד ןיא

 ם'ייב ץונוצ טנייה זנוא ןעמוק ,טנעיילעגנָא טלָאמער ךיז ןעבָאה
 ןושל סָאד סָאװ ,ןורסח לעקיטש ןייא ."סעינעינישטָאס , ןעביירש
 וצ רָאנ .ףראדעב עמ יװ ,ףרַאש ױזַא טינ לעסיב ַא זנוא ייב זיא
 רהיא ,םולשב ןעמוקרעביא ךיוא סָאד ןעלעוו רימ ,גנונעפָאה ַא טָאנ
 ןייז גנידסלַא ,םשה הצרי םא ,טעװ סע ,ןעגרָאז טינ רָאנ ךיז טלָאז
 טפָאהעג ןוא טגרָאזעג טינ רָאנ --- רקיע רעד .ףרַאדעב עמ יוװ ױזַא
 "! ןיבייא טבעל סָאװ םעד ףיוא

 ,לעווירב עניזָאד סָאד ןעמוקעב טָאה רע זַא ,שמש רעד לארשי
 ילַא ןייֵא -- ,רמלמ םעד השמ-לאימחרי וצ קעװַא דלַאב רע זיא
 .דוס-לעב ַא ןוא דיא רעכילרהע ןייַא ,רעדורב רעטונג רעט

 ןוא ,?עווירב עניזָאד סָאד ךרודיטנעייל ,לחומ עשז טייז ---

 יקַאט ןייז חירטמ ךיז רהיא טעװ ,ןענעיילכרוד סָאד טעװ רהיא זַא
 טלָאװ ךיא ,טסייה סָאד ,רעפטנע ןייֵא ןעביירשנָא סגנעוונייא ןיא
 .ןעבירשעגנ טסייה ץלַא רָאנ ,ןעביירשנָא ןייֵלַא וליפא טנָאקעג
 -יול ךיא לָאז יאמל ,רימ ןופ ןעביירשנא רעסעב רהיא טעוװ יאדוא
 ? ןענעק

 רעד ?ארשי זַא ,טוג ץנַאג טסייוו דמלמ רעד השמ-לאימחרי

 ,םהיא ןעמ טסיימש גנַאל ױזַא .,ןעניל ןעסיורג ַא ךַאבעגנ טגָאז שמש

 ןעזיײװעבסױרַא רָאנ !רעפטנע ןייַא ןעביירשנָא ןָאק רע גנַאל יוװ

 רע לָאז יאמל .ביוחמ טינ רע זיא -- רענניל ַא זיא רע זַא ,םהיא

 טימ ןָאנ ירד טלעטָאזעגנָא רע טָאה 4ןעשנעמ ַא ןעלעטש שייבמ
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 -יטש ַא ןופ ןענַאטשעב ןענעז סָאװ ,ןעלירב ענדָאמ-הנושמ רָאּפ ַא

 ןענאטשעג זיא לעניוא ןייא ןיא :ךעלדנעב ייווצ טימ טָארד לעק
 ,לעכעל ַא טָאלג ,גידעל ןעווענ זיא ערעדנַא סָאד ןוא ,לעכעלב ַא
 נערפ ַא םהיא טָאה ןוא ןעטלַאהנייַא ךיז טנָאקעג טשינ לארשי טָאה
 : ןָאהטעג

 סיּפע ןעד טהעז רהיא ?'לירב אזַא ,יבר ,ךייַא גיוט סָאװ ---
 ? רהיא ףיוא

 -עגנייַא ןיוש ןיב'כ ,לירב א ןהֶא יו רעכיילג ץלַא --

 סָאד ןעמונעג ,טרעפטנעעג השמ-לאימחרי םהיא טָאה --- ! טנהָאוװ

 ן'רעטנוא סָאװ סנעי) גיוא ןייא ,ןעטייוורעד ןופ לעסיב ַא לעווירב
 ןץ'רעטנוא סָאװ סנעי) גיוא ןערעדנַא ן'טימ ןוא ,טבַאמעגוצ (?עכעלב
 ,לוק א ףיוא ךיוה ןוא ,רעסַאװ ַא יו ךיג טנעיילעג רע טָאה (לעכעל
 רענייא יוװ ,ןע'לארשי ףיוא טקוקעג ןוא לָאמ עלַא טלעטשענּפָא ךיז
 "? ןענעייל טנָאקעג טסייה סָאװ ,רהיא טהעטשרעפ טנייח , :טדער
 ףיוא עלעסיב ַא ּפָאק םעד השעמ תעשב ןענַאטשעג זיא לארשי ןוא
 טנייח , : טדער רענייא יוװ ,תולדג טימ ףױרַא ןעסיררעפ ןוא טייז ַא

 ....? ןעביירש טנָאקעג טסייה סָאװ ,רהיא טהעטשרעפ

 ךיז טָאה -- ?ןעגָאז טנייה רהיא טעװ סָאוװ ,יבר ,ונ --

 השמ-לאימחרי זא םעדכָאנ ,ן'השמ-?אימחרי וצ ןעפורעגנָא ?ארשי

 .לעווירב סָאד םהיא ןעבענעגקעווַא ןוא ןעלירב יד ןָאהטענסיױא טָאה
 השמ-לאימחרי םהיא טָאה --- ? ןעגָאז ךייא ךיא לָאז סָאװ ---

 רהעז ,יתיתכהס !'יאדוא ,יאדוא -- .ץפיז ַא טימ טרעפטנעעג
 "ייוו יאולחה .,ןיליפת טנעל ןוא גָאט עלַא טנעװַאד רע יבא ,ןייפ
 ..הלילח ,רענרע טינ רעט

 ןיימ ,טסכאװ רע סָאװ ,םעד ןעגעקַא סע סעומש ךיא ---
 ױזַא --- ! ךיא ןיימ סָאד טָא ,שטנעמ ַא ,סָאד טסייח קישטמינב
 רךָאנ רע טניימ ןעניימ ןוא ,שמש רעד לארשי םהיא וצ טכַאמ

 : רעטרעוו יד רָאג ןעניל גנוצ רעד ףיוא םהיא ייב .שרעדנַא סיּפע
 טאה ליומ ם'נופ סָאד ןעזָאלסױרַא רָאנ ..."רָאטקָאד ,, ,"עיזַאנמינג,
 : 'השמ-?אימחרי וצ ןָא ךיז רע טפור ,ארומ רע
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 טנערעל .רע ,טנָאז רהיא סָאװ ,םעד ןענעקַא סעומש ךיא ---
 טנעז רהיא .?רהיא טנָאז סָאװ ?ַאה ?רָאטקָאד ...ףיוא .ךיז

 | | .םכח ַא דיא ַא סיּפע .ךָאד
 ןָאק סָאוװ .רָאנ ,םכח ַא דיא ַא זיא רע זַא ,טסייוו השמ-לאימחרי

 ןָא טדנעװעג ןייז לָאז'ס ןעוו ,יאדוא ? ןענָאז ףיורעד םהיא רע

 -רטטש טזָאלעג טשינ םהיא רע טלָאװ ,ן'השמ-לאימחרי ןָא ,םהיא

 א שמש םעד לארשי ניוט סָאװ וצ ; סעיזַאנמיג יד ןיא ןערעיד

 רעצימע ,םינּפַא ,רָאנ ?רָאנ םיריוטקָאד טימ סעיזַאנמינ ןופ ןהוז

 טקוק דמלמ רעד השמ-לאימחרי ןוא ? הצע ןייֵַא םהיא ייב טנערפ

 ַא סױרַא-טזַאל ןוא טנַאװ רעד ףיוא ןעניוא עטרעזעלגרעפ טימ

 רעד טיידעב סָאװ ,טחעטשרעפ שמש רעד ?ארשי ,ץפיז ןעפעיט

 ןעצנַאנניא טשינ ךָאנ ךיוא ןיילַא ךיז טימ זיא רע : ץפיז רעגיזָאד
 רעד טימ ןעדעירפוצ ױזַא טשינ ךיוא ןייֵלַא זיא רע ; ניטרַאפ
 ןייז ,ןהוז ןייז ,שטייטס :גידנעסעומש קירוצ רָאנ .עיזַאנמיג
 | | ! ךָאטקָאד , ןייז טעװ קישטמינב

 טימ ךיז ט'הבנג'רעפ ןוא דמלמ םוצ רע טגָאז --- ייהעלע ---
 טינ ןעד זיא ?עירָאטקָאד, ? הכאלמ-לעב ַא ייהעלע --- רעטרעוו
 ,ןיליפת טנעל ןוא ָנָאט עלַא טנעװַאד רע טרפבו ? הכאלמ ןייק
 ...רענרע טינ ,הלילח ,רעטייוו יאולה

 ןָא ךיז רע טפור םעדכָאנ ,עלייוו ַא טהעטש שמש רעד לארשי

 ; ךיז טלעקנייווק ןוא דמלמ םוצ

 ַא ךייא וצ בָאה'כ זַא ,יבר ,טנָאזענ ךייַא ךָאד בָאה ךיא -- = |

 סָאװ רָאנ .לעווירב ן'פיוא ןערעפטנעּפָא ךיז ןייז חירטמ ,השקב
 -לַאה בעיל טָאה עמ ..לעטרעטש רעזנוא ךָאד טנעק רהיא ? ןעד

 ..שטנעמ רעטפיוקרַאפ ַא ךיא ןיב ןיילַא ןוא ,.,?יומ ןיא םענעי ןעט

 "רעד לָאז'ס ,ןעטעב טלָאװעג ךייַא בָאה ךיא ..הסנרּפ עטסיוװ יד
 | ..1 טהעטשרַאֿפ רהיא  .דוסב ןייז עלייוו

 --- ? ןהעטשרַאּפ טינ ךיא לָאז סָאװ רַאפ ,העטשרַאפ ךיא --- = -

 ענייז טימ לָאמ א ךָאנ ןָא ךיז טלעטָאז ןוא השמ-לאימחרי .טגנָאז

 ,רעדעפ-ןוא-טניט ַא ןוא רעיּפַאּפ לעקיטש ַא טמענ ,ןעלירב ענדָאמ
 טי יי עי
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 ןעגָאז םהיא טעװ שמש רעד סָאװ טראו ןוא ןעּפ יד ןייֵא טקנוט
 .ןעביירש וצ סָאװ

 רעד ?ארשי םהיא טריטקיד --- ,לחומ טייז ,םהיא טביירש ---

 זַא ,ריד ךיא ביירש תישאר ןימינב ר"רהומ רקיה ינבל -- שמש

 סָאד טָאג בעג ,טנוזעג ןעטסעב ןיא ,םשה ךורב ,עלַא ןענעז רימ

 ,ןמא| ,רענרע טינ רעטייוו ףיוא ןערעה ֹוצ םהיא ןופ עכילמענ

 ,סָאד טסייה בייוו ןיימ ,עמיס ןוא ךיא זַא ,םהיא טביירש ,תינשהו
 לָאז רע ,םהיא ןעטעב ןוא ,ךילדניירפ רָאנ ןעסירג םהיא ןעזאל
 ןיא טכַאמ רע סָאװ ןעכַאמ ןייז ןופ ךעלווירב עטפָא ןעביירש זנוא
 ןוא סטוג סָאדלַא םהיא ןעשטניוו רימ זַא ,טביירש ןוא ,טנוזעג
 ךיז לָאז רע ,םהיא טביירש ןוא ,ןעטרָאד ןייז חילצמ לָאז רע ,החלצח
 ךיז לָאז רע ,רקיע רעד ,רעטָאפ ַא ןיא טָאג ,ןעגרָאז םינ רָאנ
 -ַאוו ,דיא ַא ןייז ןוא ,ןעטיהּפָא ךיז רע לָאז טנוזעג ןיא ןעטיהּפָא
 םהיא קיש ךיא ןזַא ,םהיא טביירש ןוא ,רקיע רעד ןזיא סָאד םור
 -עשעק עלַא ןיא ךיז טצַארק ?ארשי) םהיא ךיא קיש לעברעק ַא
 ךיא בָאה ,רערהעמ טקישעג טלָאװ ךיא זַא ,םהיא טביירש ןוא ,(סענ
 טנעידראפ סע ,ןעגָאלשענ רהעז רעטציא זיא הסנרּפ יד תמחמ ,טיג
 ,ןעטייצרהָאי ןייק ָאטשינ ,טינ ךיז טנעידרַאפ טלעג ןייק טינ ךיז
 ןיוש קנעדעג ךיא ,טינ ןעמ טסעומש ןע'תירב טימ תונותח ןופ ןוא
 בר טניז ןופ ,הנותח ַא זנוא ייב ןייז לָאז'ס ןעוו ,טייצ יד םינ
 זיב ןעוועג טינ זיא רעטכָאט עטצעל יד טכַאמענ הנותח טָאה שרעה
 ,תונותח רַאֹּפ א ןעוועג זיא'ס ,טסייה סָאד .הנותח ןייא רעהַא
 ..! תונותח רימ ךיוא .תונותח טסייה ץלַא רָאנ

 רעד םהיא וצ טנָאז -- !ױזַא םינ טּפַאח ...ששש --
 ךייַא ןָאק ךיא ,דרעפ עװָאטשטָאּפ טימ יו ,טרהָאפ רהיא -- .דמלמ
 | ? רעטייוו ,ונ .ןעגָאירעד טינ

 וצ סָאװ ָאטינ זיא רחעמ זַא ,םהיא טביירש רעטייוו ןוא ---
 -דניירפ רָאג ןעסירג םחיא זָאל ךיא זַא ,םהיא טביירש ןוא ,ןעביירש
 רָאנ ןעסירג םהיא טזָאל ,סָאד טסייה עמַאמ יד ,עמיס ןוא ,ךיל
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 ןוא ליסעּפ ,ןעטירג םהיא ןעזָאל רעטסעווש עלַא ןוא ,ךילדניירפ
 -ּפִא לָאז רע ,םהיא טביירש ןוא ,ךילדניירפ רָאנ ,יצ'הכרב ןוא יסָאס
 ןוא ,רקיע רעד זיא סָאד ,דיא ַא ןייז לָאז ןוא טייקשידיא ןעטיה
 ...ןענ'מתחי'ּפֶא ךיז ךיא לעװ ,ןעבײרשּפָא טעװ רהיא זַא ...רעטייוו

 לארשי טָאה ,ןעבירשעגנָא גנידכלא סָאד טָאה דמלמ רעד זַא
 עקנילָאװַאּפ ןעּפ יד ןעמונעג ,לעברַא יד טעשטַאקרעפ שמש רעד
 עלעדייא,, ןייֵא ןוחט וצ טיירבעגנָא ךיז טָאה ןוא רעגניפ ייווצ םימ
 ןעמָאנ םענעגייא ןייז רעיּפַאּפ ן'פיוא טגעלעגרעדינא ,"הכאלמ
 ןוא ,םולשה וילע ,ילתפנ ןעטַאט ןייז ןופ ןעמָאנ םעד ןוא ,לארשי
 גנוצ רעד טימס השעמ תעשב טהערדעגנ ,ןַאמלעטיר עילימַאפ יד
 :לשמל ; תוא ןייֵַא רעסָאװ ייב ךיז טדנעוו סע ,ןעטייז עלַא ןיא
 טהענ "ןונ , ַא ,סטכער גנוצ יד טהעג --- סטכער טהעג "דמל, ַא
 ןעבָאה סָאוװ ,ןעשנעמ ןַאהרַאפ .סקניל גנוצ יד טהעג --- סקניל
 טוחט רענעי תעשב וליפא --- ןיילַא ייז תעשב רָאנ טשינ עבט ַאזַא
 ןעהערד ,ןעקוק ןוא טייז רעד ייב ןעהעטש ייז ןוא טײברַא ןייֵא סיּפע
 ...גנֹוצ רעד טימס ייז

 רהָאוװעג ךינ ןעמ זיא ?עטדעטש ןיא זַא ,ךיז טהעטשרעפ עס
 טרעידוטש לעדנהוז ס'שמש םעד לארשי ןַא ,דוס םעד ןופ ןערָאװעג
 -עג טשינ םהיא טָאה סע ןוא ,"רָאטקָאד ףיוא , סעיזַאנמינ יד ןיא
 רָאנ םהיא טָאה עמ ;טשינ רָאג הסנרּפ רעד וצ ,חלילח ,טדַאש
 : רעטרעוו טימ טעשטוקעד

 ןהֶא "רָאטקָאי, א ןהוז ַא ,סָאד טסייה ,ןעבָאה רהיא טעוו ---
 םינּפ ַא רַאפ סָאװ ?עּפענק ַא טימ ךָאנ רשפא ןוא ? לעטיה ַא
 סיוא-טציז ןהוח א יו ??ארשי בר ,ןעבָאה טלָאמעד רהיא טעװ
 ,רעסַאװ ן'פיוא ןעמיווש ךיז ןעזָאל ךעלעקשטַאק יד ; ךעלעקשטַאק
 ...טעקָאװק ןוא טהעטש ןהוה יד ןוא

 -יטש ןענַארטעגרעביא גנידסלַא סָאד טָאה שמש רעד ?ארשי
 ןופ טכַאל ,טבַאל , : ןעצרַאה ןיא ךיז ייב טכַארטעג ןוא דייחרעל
 .."!"טעליב ענשירגיוו , א רימ ייב זיא סָאד ;} ןעקישטמינב ןיימ
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 .ב

 ןוא עט'שמש יד עמיס ,חסּפ ברע ןעוועג זיא'ס --- לָאמנייא
 -עג ןעבָאה ,יצ'הכרב ןוא ?יסָאס ןוא ?יסעּפ ,רעטכעט יירד עלַא
 ןייראטמוק סע ןוא ריהט יד ךיז טנעפע -- בוט-םוי ףיוא טמָאר
 לעטיה ענדָאמ ַא טימ ,ּפענק עסייוו טימ קישטנַאמרעגנוי ַא סיּפע
 ןעלסעּפ םעדכָאנ ןוא ,זלַאה ן'פיוא ןעמיס טלַאפ ןוא ,ּפָאק ן'םיוא
 .יירעשוק ַא דרעוו סע ןוא ,ןיצ'הכרב ןוא ןעלסָאס ןוא

 .ןימינב ןעוועג זיא סָאד

 .ריירפ ראפ טנייוועצ שזַא ךיז טָאה עמיס

 !רעניימ שידק ! וינענהוז ---

 ,רענעקָארשרעד ַא ,רעטעּפַאסרעפ ַא ?ארשי ןעמוקעגנָא זיא
 .בייוו ן'פיוא ןענירשעצ ךיז טָאה ןוא

 ,טרעמכַאיעצ לעסיב ַא ךיז טָאה יז ,רָאנ העז ! ַאש ,אש ---
 ? סָאװ ןייוועג סָאד זיא סָאװ וד טסייוו רעמָאט

 -םיוא זיא רע יװ ,ןע'נימינב טכבַארטעב טָאה רע זַא ,ןיילַא ןוא
 .ןייועג ןופ ןעטלַאהעגנייַא םיֹוק ךיוא ךיז רע טָאה ,ןעסכַאװעג
 ,טנייוו יז זַא ענידיא ַא .ענידיא ןייק טינ זיא ?יבסנַאמ א רָאנ
 רע זַא ליבסנאמ א ןוא ;ןָאנ יד ןעציינש ןעביוהנָא דלַאב יז זומ
 זַא ,ןעניימ לָאז עמ ןַא ,ױזַא ןעכַאמ רע ןָאק ,ןענייוו וליפא ליוו
 .טכַאל רע

 סיוא רָאנ ךיז הערד ,ונַא ? ןעוו ןעמוקעג וד טזיב ןעוו ---
 סָאד זיא סָאװ --- .ןהוז םוצ רע טכַאמ --- ! ןעטניה ן'טימ רימ וצ
 טסוהט סָאװ רַאפ ,סיוא ךיז והט ? ריד ףיוא השבלח ןימ ַא רַאפ
 ? סיוא טינ ךיד ור

 ןיא ןעבילבעג ןיא ןוא ןָאהטעגסיױא ךיז טָאה ןימינב זַא ןוא
 ךעלקעב יד ןוא ,ךעלּפענק ענרעבליז ךס ַא טימ רידנומ ןעיולב ַא
 --- ,טצנַאלגעג ןעבָאה ןעגיוא עיולב יד ןוא ,םיור ןעוועג ןענעז
 ייב --- ייז ייב רָאנ טינ ןח ןעטעבעיז םעד טָאהעג יקַאט רע טָאה
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 טָאה ,ןעהעזענ םהיא טָאה סע רעוו ןעניוא יד ןיא ןעכילטיא
 -סיוא ,ערה-ןיע ןייק , .םהיא ןיא ןעקוקנָא טָאז טנָאקעג טשינ ךיז

 ..."! ןױשרַאּפ ַא ןערָאװעג ,לעדנחוז ס'שמש םעד לארשי ןעסכאוועג

 רהֶאי ַא ןופ ?עדיימ ַא ,יצנימ לערעטכעט ס'הנבש רעד האל-הגייפ/
 -רַאװש ןעטכידעג ַא טימ ןוא ךעלעגיוא עצראוש טימ ןהעצנעיינ
 סָאװ ,עלעגנייטס טיר ַא טימ ןעטנוא ןעטכָאלּפרעפ ,ּפָאצ ןעצ

 טשרמולכ ןעמיס וצ ןעמוקעגניירַא זיא ,םינּפ םוצ רהעז רהיא טסַאּפ

 ,לעּפעט גירעביא ןייא רהיא ייב ךיז טניפענ רשפא ,ןוחט גערפ ַא

 עמיס זַא ,טונ ץנַאנ טסייוו יז שטָאח -- 4 טשינ סע ףרַאד יז סָאװ
 ענירעביא ןייק ןעבָאה טבורּפעג טשינ ןעבעל רהיא ףיוא טָאה

 ןעקוקוצנא ףיוא דערסיױוא ןייֵא ןעװעג רָאנ ןיא סָאד .ךעלּפעט

 ףרָאװ ַא ןוא ךעלעניוא עצרַאוװש יד טימ ןוחט ץנַאלנ ַא ,ןע'נימינב

 ן'טימ ןוא ּפָאצ ןעצרַאװש ןעטכידעג ן'טימ קירוצ ןוא ןיח ןוחט

 רעטעּפש ןוא ,ןעפיױלטנַא ןוא ןעהערדסיוא ךיז ,עלעגנייטס ןעטיור

 ןוא דערסיוא םעיינ ַא טימ ,ןעפיולנירַא לָאס ַא ךָאנ לעסיבַא

 ,רעטסעווש יירד ס'נימינב זַא ,ױזַא ,ענעגייא סָאד לָאמ ַא רעדעיוװ.

 ןעבָאה ,ןיוש ענעסכַאװרעד עֶלַא ,יצ'הכרב ןוא ?יסָאס ןוא ?יסעּפ

 רעמָאט , : טדער רענייא יו ,ערעדנַא ס'פיוא סנייא ןָאהטעג קוק ַא

 ןוא ..."? ךיז טהערד יז סָאװ ,ןעהערד סָאד זיא סָאװ וד טסייוו

 ןוא טייז א ףיוא עמַאמ יד ןעפורענקעווַא עלייוורעד טָאה ןימינב
 ,ןײרַא דנַאה ןיא טקורעגניירַא ,עבטמס א ןעבענענ סיּפע רהיא טָאה

 ןעבעל רהיא ףיױא טָאה עמיס ."חסּפ םענעש א, ןעכאמ לָאז יז

 -םעווש יד רַאפ ןֹוא ! דנַאה ןיא ןעטלַאהעג טשינ דלעג לעיפ ױזַא
 ,סעגנייטס : תונתמ ןוא תונתמ ןערחיפ וצ טכַארבעג רע טָאה רעט
 ַא ןהֶא סעקַאילעטכָאמש טימ ,ךעלענעיּפש טימ ,ךעלעמעק טימ

 עטיור טימ עלעג ַא ,עליישטעפ ענעדייז ַא ןעמַאמ רעד ןוא ! רועיש
 -עצ שזַא ךיז טָאה עט'שמש יד עמיס .ןעטייווק עיולב טימ ןוא

 | | | ,דיירפ רַאפ טנייוו

 טנערפ -- ?טלענ ריד וצ טמוק יו ? סָאד זיא סָאװ --

 .רעטכעלעג ַא טימ לארשי םהיא
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 טרעפטנע -- ?טלענ רימ וצ טמוק יו ,טסייה סָאװ ---

 ,םשה ךורב ,טנייה ןיוש ןעידרַאפ ךיא --- .תולדנ .טימ ןימינב םהיא

 טסייה ,ןערהעל ךיא .?ןעדנוטש , בעג ךיא .,שדוח א ןעברַאק טכַא

 עיזַאנמיג ןיא ןיוש ןיב ךיא .,רימ ןעמ טלהָאצ ,רעדניק טימ ,סָאד

 -ַאלק יירד ךָאנ .ןַאהרַאפ זיא ןעסאלק טכַא .סָאלק ןעטפניפ ןיא

 -טערט ןוא עיזַאנמיג יד ךיא גידנע ,סָאד טסייה רהָאי יירד ,ןעמ

 ...רָאטקָאד ףיוא ןערעידוטש ,טעטיזרעווינוא ןיא ןיירַא

 ןוא ןעהעטש עלַא ןוא ,טלהעצרעד ןוא טלהעצרעד ןימינב

 טָא, :ךיז ןעטכַארט ןוא ,גיוא ןייק םהיא ןופ ּפָארַא טשינ ןעזָאל

 סָאװ ,קישטמינב רעסיוורָאב רענעי ? ןימינב ןייז יקַאט לָאז סָאד

 ...שדוח ַא ןעברַאק טכַא ...? שרדמח-תיב ןיא טרענלאװעג ךיז טָאה

 -קָאד ..טעטיזרעווינוא ...עליישטאפ ענעדייז א ...ןעסַאלק טכַא
 | ..."רָאט

 -יירפ ַאזַא טַאהעג רעצימע ךָאנ טָאה סע ביוא ,טסייוו טָאג

 לארשי טַאהעג טָאה סע יו ,רדס םענעביוהעג אזַא ,חסּפ ןעכיל

 ןעגיחסּפ ןופ ןוא תוסוכ-עברַא ףיוא ןייוו ןופ ,אלימ .שמש רעד

 ןעמ טסעומש ,סעקישטרילַאפ ןוא ךעלדיינק ןוא שיפ ןופ ,ןעפנָארב

 ןעבָאה ןימינב ןוא ?ארשי סָאװ ,הדגה רעד ןופ דער ךיא ;טינ

 א ןעוועג זיא'ס -- ערעדנַא סָאד רעביא סנייא עדייב ןעגנוזעג

 ןינמ רמוא רזעילא יבר, וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ! ןערעה ֹוצ היחמ

 ןעמונעגנ ןוא טלעקָאשעצ עדייב ךיז ייז ןעבָאה ,"...הכמו הכמ לכש

 טייצ עצנַאנ יד ןעסעזענ ןיא סָאװ ,עמיס טָאה ,ןָאט ןעכיוה ַא

 -נֶָא לָאמ 8 טימ ,ןע'נימינב ףיוא ,טסיירט רהיא ףיוא טקוקעג ןוא

 יירד עלַא ךיז ןעכבאה ,ןענייוו וצ ףיוא סעקסיּפ ןעכַאמ ןעביוהעג
 -נייַא טנַאקענ טשינ ,יצ'הכרב ןוא ?יסָאס ןוא ?יסעּפ ,רעטסעווש
 ןעבָאה גידנעקוק ייז ףיוא ןוא ,טכַאלעצ ךיז ןעבָאה ןוא ןעטלַאה

 ַא ןעוועג ןיוש זיא'ס --- ךיוא עמיס ןוא ןעכַאל ןעביוהעגנָא עלַא
 ! ןערעלק רהיא טלָאז סָאװ ,ייז ייב חסּפ

 לתוש ןיא ןעמוקעג ןיא ןמינב זַא ,הירפ רעד ןיא בוט-םוי
 ענרעבליז יד טימ "לעטנעדעטס, סָאד טכַארטעב ןעמ טָאה ,ןיירַא
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 -מורַא םהיא ןעבָאה ,םיסיידנוק ,ךעלננוי .היח עדליוו ַא יװ ,ּפענק
 טכַאלעג ןוא רעגניפ יד טימ טייטענ ,ןעטייז עלַא ןופ טלעגנירעג
 טייצ עצנַאג יד ןענַאטשעגנ ןיא ןימינב רָאנ .ןיירַא םינּפ ןיא
 זַא ,ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא ,טנעװַאדעג טָאה ןוא לע'רודס ן'טימ
 יאבנ רעד שינָאמ בר) הרות רעד וצ ןעפורענפיוא םהיא טָאה עמ
 ןייז טקנעשעג טָאה ןוא שמש םעד ל?ארשי ןָאהטעג בעילוצ טָאה

 .ףיוא ךיוח הכרב יד טכַאמעג טָאה ןימינב ןוא ,(הילע ןייַא ןהוז
 וה ַא ןערָאװעג ?הוש ןיא זיא ,ןוגינ ןעגיד'בוט-םוי ן'טימ לוק ַא
 "! לעדנחוז ס'לארשי רעזנוא ףיוא רהיא טגָאז סָאװ, :ַאה

 ,לעטדעטש ןופ דיננ רעד טָאה ?הוש ןופ ןהעגסיורַא ן'רַאפ

 ןערחיפוצ םהיא לָאז רע ,שמש םוצ ןָאהטעג גָאז ַא ,שרעה בר

 .לעדנהוז ןייז

 ,ךילטיירב שמש םוצ שרעה בר טגָאזעג טָאה -- ! לארשי --

 ןערענעלק ַא טימ טדער רע תעשב ןעגָאז וצ ףרַאדעב דיגנ ַא יו
 טקוק ,?עטרַאג םענעדייז ם'ייב השעמ תעשב ךיז טלַאה ,ךיז ןוֿפ
 נידנעייוצ ַא טיס טדער ןוא ןיירַא ןעניוא יד ןיא ךיילג טשינ
 רָאנ םוק ,ונַא ! לארשי --- .זָאנ רעד ןופ ןוא זלַאה ם'נופ לעטסוה

 ..כה ..םהיא ךיא םָאֹל ;ל?לעדנהוז ןייד טימ ...מה ...טה ,רעהַא
 ! ןעקוקנָא ךיוא ...םה

 ס'שמש םעד לארשי טימ ןעדער ליוו שרעה בר זַא ,טרעהרעד
 סָאװ ,ןעכרָאה ןָאהטענ זָאל ַא םלוע רעד ךיז טָאה ,"לעטנעדעטפ,

 םהיא רע טעוװו סָאװ ןוא דיננ רעד ןעדער סיּפע םהיא טימ טעוו

 םענייז וצ יו ,ןעשרעה בר וצ ןעגנַאנעגוצ זיא ןימינב .ןערעפטנע

 יו ,םולש ןעבעגענּפָא םהיא ,ךיז טמעשעג טשינ רָאג ,ןעכיילג ַא

 ןע'נימינב ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה שרעה בר ןוא ,רעטלַא ןייֵא

 םהיא טימ רע לָאז ױזַא יו ,טסואווענ טשינ ,ּפָארַא ןעביוא ןופ

 פעיפוצ ? קירוועוו ַאזַא --- ?רהיא, ןענָאז םהיא רע לָאז : ןעדער

 ךיוא סיּפע זיא --- "וד , םהיא ןענָאז ! לעדנהוז ס'שמש ן'רַאפ דובכ
 ...פע'צירּפ ץנַאנ ַא ,פענק טימ "לעטנעדעטס , א טרָאפ ,יוזַא טשינ
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 "נָא םהיא טימ טָאה ןוא הצע ןייֵא ףיוא ןעלַאפעג שרעה בר זיא

 ןעװו ?ןעמ טכַאמ סָאװ; :רתסנ ןושלב רָאנ ןעדער ןעביוהעג

 -עגסױרַא טָאה ןימינב "7? קירוצ ןעמ טרהָאפ ןעו ?ןעמ טמוק

 רע טָאה דנַאה ןייא ,רעהירפ-וצ ףיוא סופ ןעטכעד םעד טלעטש

 -ישטשעג רע טָאה רערעדנַא רעד טימ ןוא םעזוב ןיא טנעלעגניירַא

 טרָאװ סכילטיא ףיוא טרעפטנעענּפָא ,פיל עטשרעביוא יד טעּפ

 ןעשרעה בר ! ליפא ךיז ןעמעש וצ ןעביוהעגנָא טשינ רָאג ,גיצייג

 שירַאנ ןייק טשינ; :ןעלעפעג טשינ ןוא ןעלעפעג ָאי סָאד ןזיא

 ױזַא .."רעסיורג א םינּפ-תוזע ןייַא ,ךיז טכַאד ,רָאנ ,לע'רוחב

 ַא ןיא ןע'נימינב טימ ןיירַא ךיז טזָאל ןוא שרעה בר ךיז טכַארט

 -ַאלק ןַאהרַאפ ןיא ?עיפיוו ,ןעסאלק חכמ ןיירַא סעומש ןעטיירב
 רַאפ ? ןעסַאלק טכַא אקוד סָאד ןעמ ףרַאדעב סָאװ וצ ןוא ? ןעס

 ןייא ןופ קוליח רעד זיא סָאװ ןוא ? ןעסַאלק ןעיינ ןייק טינ סָאוװ

 רענעש ַאזַא עצילבַאט רעד ףיוא , ...? סָאלק ןערעדנַא ן'זיב סָאלק

 טינ ןוא ןימינב ךיז טכַארט ױזַא ..."! המהב אזַא ןוא --- דיא

 ןייא ןופ קוליח רעד זיא סָאװ ,לכש םעד ןהעטשרעפ וצ םהיא

 ,השעמ יד ןָא טינ טהעטש ןעשרעה בר ,ןערעדנַא ן'זיב סַאלק

 ָאטשינ זיא'ס סָאװ ,סָאד ןהעטשרעפ וצ םהיא טיג קענש אזַא סָאװ

 : ; םהיא וצ רע טכַאמ ,ןהעטשרעפ וצ רָאג

 רעבָא .דניק טסדנימ ַא טהעטשרַאפ סָאד ,רוצקב אלימ ---

 ? ןעיינ ןייק טינ ,ןעסַאלק טבַא ןופ לכש רעד זיא סָאװ רַאפ

 "עג רהיא טלָאװ ,ןעסַאלק ןעיינ ןייז לָאז עס ןעוו םורָאוװ ---

 ? ןהעצ ןייק טינ ,ןעסַאלק ןעיינ אקוד סיּפע סָאװ רַאפ ,טגערפ

 טכאלעצ םלוע רעד ןוא ,ןימינב ּפֶא םהיא טרעפטנע ױזַא

 תעשב ךיז טרעלק רע .טשינ טכַאל שרעה בר ןייא רָאנ ;ךיז
 ם'נופ ל?עטסוה ַא טוהט ןוא ?!ץעגייש רעטכער ַא ,ָא/ :השעמ

 ...סה ...םיהַא ןהענ טייצ ,.מח ..מה, :ןָאנ רעד ןופ ןוא זלַאה

 ....שוריק ןעכַאמ ...מה

 ,שמש םעד ?ארשי טלָאמעד טקוקעגנָא טינ טָאה סע רעוו

 ן'םיוא םענייא ןופ טקוקעג ,טייז רעד ייב ןענַאטשעג זיא סָאװ
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 ןעהעזעג טינ טָאה רעד ,רעטרעוו ס'נימינב ןעגנולשעג ןוא ןערעדנַא
 "ענג טָאה רע .ןעבעל ןייז ףיֹוא לָאמנייק ןעשנעמ ןעכילקילג ןייק

 טעװ רע .ןוא ןחוז ןייז ןעזָאלּפָא ןיוש טעװ שרעה בר זיב טראוו
 סױרַא ןיש ןעמ טקוק טרָאד ;םייהַא םהיא טימ ןהעג ןענָאק
 שיט ן'פיוא ;רעטסעװש יירד עלַא םימ עמאמ יד ,םהיא ףיוא
 ןעויוא ןיא ןוא תוצמ ענעש יד אמתסמ טיירנעננָא ןיוש ןעניל

 ךעלדיינק עסייה ןוא ,רעני'חסּפ ַא טשרָאב רעקאמשעג ַא טרדיז
 שרעה בר זַא ןוא ...ךיוא ץכענייט א ךָאנ רשפא ןוא ,ץלאמש טימ

 וצ םיברוקמ ענייז טימ ןעגנַאנעג ןיא ןוא טסוהעגסיוא ךיז טָאה
 ףיוא ךיז וצ ןעטעברעפ שמש רעד לארשי טָאה ,שודיק ףיוא ךיז
 ,דוס-לעב ןייז ,דניירפ ןעטוג ןעניצנייא-ןוא-ןייא ןייז שודיק
 -עלג ַא טימ ןעוועג דבכמ םהיא טָאה ,דמלמ םעד השמ-לאימחריו
 -סיוא ךיז טָאה עמיס ןוא ,ןייוו-סעקניזָאר ן'תמא ם'נופ ןייוו לעז

 זיא'ס סָאװ ,ךעלזמערח םינימ עכלעזַא טימ םהיא רַאפ טנייפעג

 רהעמ יצ :ייז ןיא םגיל סָאװ ,תוניבמ ןענָאז וצ ןעוועג רעווש

 ,סיז גונעג יא ןעוועג ןענעז ייז תמחמ ,ץלאמש רהעמ יצ ,גינָאה
 יד ןוא ,ןעמוג םוצ טּפעלקענ שזַא ךיז ןעבָאה ייז ,טעפ גונעג יא
 סָאװ ,השמ-לאימחרי .דרָאב רעד רעביא ןענורעג טָאה ץלאמש

 ןעמונעג טָאה רע זַא ,ןעצפיז ןוא ןענייווש ןופ עבט ַא טאהעגנ טָאה
 ךיז טָאה ,ןייוו-סעקניזָאר ןע'תמא ם'נופ ןייוו לעזעלנ עטשרע סאד

 ךיז טָאה גנוצ יד ןוא ּפָאק רעד ןעהערד ןעביוהעגנָא ןיוש םהיא
 -עב ןערָאװעג לָאמ א טימ זיא רע ןוא ,ןעדנובענפיוא םהיא ייב

 םעד ךָאנ טקנעדעג רע יצ ,ןע'נימינב טרעהרעפ טָאה ,גידוועדער

 ןיא םהיא טימ טנערעלענ לָאמַא טָאה רע סָאװ ,י"שר טימ שמוח

 .רדח

 לארשי ןוא ,י"שר יד יא ,שמוח םעד יא טקנעדעג טָאה ןימינב

 .גונעת רַאפ ןעננורּפשענסיױרא טשינ רעיש זיא ץרַאה ס'שמש םעד

 ןעפורעגנָא ךיז רע טָאה -- ? םהיא ףיוא רהיא טגנָאז סָאװ ---

 .ריהט טייז רענעי ףיוא ןיוש דמלמ םוצ
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 -טמענ ,השמילאימחרי םחיא וצ טכַאמ --- ! המילש ילכ ַא ---

 | .ּפָאק ן'טימ טלעקָאש ןוא ןעּפיל יד ףיונוצ
 שמש רעד רעטייוו םהיא וצ טגָאז -- ? ַאה ,דיא ַא רעבָא ---

 .ןיירַא ןעגיוא יד ןיא םהיא טקוק ןוא

 ,השמ-לאימחרי טכַאמ -- !ףליה ס'טָאג טימ ---

 ? ַאה ,"טעיליב ענשירניוו, א ,ָאיֵא --

 יד טימ ,ּפָאק ן'טימ ךַאס ַא השמ-לאימחרי טוהט ףיורעד

 ויא'ס סָאװ ,ענימ ַאזַא טכַאמ רע ;דנעה יד טימ ןוא ןעגיוא

 ,ױזַא יא ןענעכער ןָאק עמ ;טניימ רע סָאװ ,ןחעטשרעפ וצ רעווש

 .טעיליב ענשירגיוו ןייק טינ ןוא טעיליב ענשירגיוו ַא ָאי ,ױזַא יא

 ...1 שנעמ ַא טסייוו סָאװ

 לָאמ ַא ךָאנ טשוק ןוא רע טנָאז --- ! בוט-םוי ןעטוג ַא --

 עמ ןוא ,רהָאי ַא רעביא ןעבעלרעד ןעפלעה לָאז טָאג --- .הזוזמ יד

 ףיױא ןערעדנַא םוצ רענייא ןהעג לָאז עמ ןוא טנוזעג ןייז לָאז

 -כָאנ ןוא ,רעטכעט ערעייַא ייב הנותח ַא ףיוא ןעכינ ןיא ,תוחמש

 -סיוא ןעלָאז ןעדיא ןוא ,ןהוז רעייַא ייב ,םשה הצרי םא ,םעד

 תובוט תורושב ןערעה לָאז עמ ןוא ,תורצ עלַא ןופ ןערעוו טזיילעג

 טָאנ טייצ ןיוש זיא'ס םורָאװ ,ןעדיא ?לכ2 ן'פיוא תומחנו תועושי

 ,ןערעוו טכערעגפיוא סיּפע ןעלָאז ןעדיא ,ןעבָאה תונמחר סיּפע לָאז

 סיּפע טָאלג לָאז'ס ןוא ,תוסנרּפ יד ןיא ןערעסעבראפ ךיז לָאז'ס ןוא

 לָאז'ס ןוא ,ןעצרַאה ן'פיוא ךיליירפ ןוא טלעוו דעד ףיוא טוג ןערעוו

 ...לָאז'ס ...לָאז'ס ...לָאז'ם ...ןערעוו לָאז'ס ...ןייז

 לָאז'ס סָאװ טינ ןייֵלַא ןיוש טסייוו דמלמ רעד השמ-לאימחרי

 -עגסיוא ,ךיז טכַאד ,ןיוש טָאה רע .,ןערעוו לָאז'ס סָאװ ןוא ןייז

 ןהעטש ןעבילבעג רע זיא .טאהענ טָאה רע סָאװ ,גנידסלַא ןעטָאש

 ןיא ,ױזַא טָאלג קעװַא ןעמ טהענ ױזַא יו ;רעהַא טינ ןיהַא טינ

 ףיז טָאה רע סָאװ ,קילנ ַא ?דנוזעגיייז ַא ןהֶא ,ןענירד ןעטימ
 : טנַאמרעד

 ! חישמ ןעמוק ...לָאז'ס ןוא ---
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 ןוא שמש רעד לארשי טרעפטנעעג םהיא טָאה --  ןמָא --
 ןימינב ןיימ רעהירפ זָאל : טכַארטעג רע טָאה ךיז ייב ןעצרַאה ןיא
 ...חישמ ןעמוק זָאל םעדכָאנ ןוא רָאטקָאד ןעגידנע

 ד

 םעד ?ארשי ייב ןעוועג זיא סע ךיליירפ יוװ ןוא גידעבעל יֹוו
 ןעטרָאד זיא ױזַא ,ןעמוקעגנָא זיא ןימינב תעשב בוטש ןיא שמש
 ןיא קירוצ ןעדהָאפקעװַא ןייז ייב גירעיורט ןוא גיטעמוא ןעוועג
 ,טנייוועג טשיִנ רענייק טָאה ןענייוו .ןירַא טדָאטש רעסיורג רעד
 ץםיוא טעלָאזעגנָא רעדנוזעב ןעכילטיא ןעוועג טָאלג זיא'ס רָאנ
 רָאּפ ַא ןליפא ךיז טָאה עמיס .הלילח היול ַא ֹוצ יװ ,ןעצרַאה
 עלַא סָאװ ,לארשי טָאה ,ךוטראפ םוצ ןָאהטעג םענ ַא אי לָאמ
 ,ץרא-ךרד טאהעג ןוא םהיא רַאפ טרעטיצעג ןעבָאה בוטש ןיא
 עמ ןַא ,ןענאטשרעפ טָאה יז זַא ,קוק ַאזַא רהיא ףיוא ןעבעגעג
 ןייז אקוד לָאז'ס ,טלָאװעג טָאה לארשי .,ןענייו טשינ ףרַאד
 ןוא בייוו םעד טנָאזעגנָא ,טנערהָאװעב רעהירפ רע טָאה ,ךיליירפ
 ַא ןעזָאל ןענעוורעד טינ ךיז לָאז רענייק זַא ,רעטכעט יירד עלַא
 זיא'ס ןוא ןעשוק ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ןימינב זַא רָאנ .רערט
 -ךָאמ ַא סיִּפע טזָאלעגסױרַא עמיס טָאה ,ןעמַאמ רעד וצ ןעמוקעג
 ףיוא ןערָאװעג ןעברָאטשרעּפ זיא ןוא זלַאה ם'נופ שטיווק םענ
 -ענ רעטסעװש יירד עלַא ךיז ןעבָאה טלָאמעד ;זלַאה ס'נימינב
 ייב ןַא ,טלהיפרעד ןעבָאה ייז תמחמ ,רעזענ יד ןעציינש ןעמונ
 ייז ייב ןיא זלַאה ןיא ןוא ןערערט ןעצנַאט ןעמערב יד ףיוא ייז
 ךיז טָאה ?ארׂשי ןייא רָאנ ...ננע ךילקערש לָאמ ַא טימ ןערָאװעג
 ןעכַאל וצ טרעהענפיוא טינ טָאה רע ;שנעמ ַא יװ ,ןעטלַאהעג
 שטָאח ,"ןערערט עלעװלָאװ, ערעייז טימ "יירעבייוו, רעד ןופ
 יד טימ םהיא ןעלבארג ץעק דנעזיוט יו ,טלהיפעג רע טָאה ןיילַא
 רע טונימ א ןעגנַאגעגּפָא םהיא זיא'ס ןוא ,המשנ רעד ייב לעגענ
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 ;ליבסנַאמ ַא טרָאפ ןיא ליבכנַאמ ַא רָאנ .ןענייוועצ ךיז לָאז

 ןעלטרעוו ןעביוהעגנָא רָאג טָאה ןוא ןעוועג בשיימ ךיז טָאה רע

 ןוא ,טרָאװ ַא וצ טרָאװ ַא טּפעלקעג טינ ךיז טָאה סע שטָאח ,ךיז

 ןע'נימינב ןעפלָאהעג ,רענ'ענושמ ַא יוװ ,קירוצ ןוא ןיה ןעצנַאטמורַא

 עקדַאּפ רעד טימ ּפענק ענרעבליז יד ןופ קזוח טכַאמעג ,ןוהטנָא ךיז

 ן'טימ ןעגָאז ךעלטרעוו עֶלַא ךָאנ ,ףוס ?כ ףוס ןוא ,ןעטניה ןופ סָאװ

 טלַאה סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,ןעהעזעגסיוא רע טָאה ,ןעצנַאטמורַא

 .ןהָאצ ַא ךיז ןעסײרסױרַא ייב
 גירעיורט קרַאטש ןוא טנערָאצרעּפ ןעוועג זיא המשנ ןייא ךָאנ

 -עגנָא ךיז טָאה המשנ ענעי שטָאח ,ןערהָאפקעװַא ס'נימינב ןופ

 האל-הנייפ ןעוועג זיא סָאד .עדמערפ-דליוו ַא םהיא טימ טרהעק

 ןטימ ,ךעלעגיוא עצראווש יד טימ יצנימ ?ערעטכעט ס'הנכש רעד
 סָאװ .עלעגנייטס ןעטיור ן'טימ ןוא ּפָאצ ןעצראווש ןעטכידעג
 -נָא ךיז םָאה סָאװ ?'יצנימ ןעוװעג ָאד זיא עט'תנתוחמס ַא רַאפ

 םהיא ןעגנַאנעגסױרַא זיא יז סָאװ ,ןימינב רהיא טימ טרהעקעג
 יד טנעלעגפיונוצ ןענַאטשעג ,סױרַא ןעסיורד ןיא שזַא ןעטיילגעב
 סָאד טיידעב טָאה סָאװ ןוא ? טצפיזעג ןוא ןעצרַאה ן'פיוא דנעה

 ןעניױא יד ןיא טקוקעג ױזַא עדייב ךיז ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעקוק
 ץנאג א זַא ,ךיז ןענעקעב וצ טַאהעג טייצ ייז ןעבָאה ןעוו ? ןיירַא
 -סעווש יירד ענייז ייב שינעננעפענ ןיא ןעוועג ןימינב זיא חסּפ
 רָאנ ?טונימ ןייק ףיוא טזָאלענּפָא טשינ םהיא ןעבָאה סָאװ ,רעט

 רוחב ַא רַאפ ןייז בורע סָאד ןָאק רעוו ,השעמ ענענייא יד ךיוא
 ךַאד ןייא רעטנוא ןעכָאװ רַאּפ ַא ּפָאדןעציז ייז זַא ,?עדיימ ,ַא טימ
 רשפא ?טענגַאמ ַא יװ ,ערעדנַא סָאד וצ סנייא ייז טהיצ סע ןוא
 ךָאנ ךיז ןוא רעטרעוו רֶאּפ ַא טימ ןעפרָאוװעגכרוד ךיז ייז ןעבָאה
 ...1 ןעסיוו סָאד ןָאק רעוו --- ךיוא דנַאה יד ןָאהטענ שטעווק ַא

 ןיא ץינרע זיוה ןיא ךילטכאנרַאפ טנענענעב ךיז ייז ןעבָאה רשפא

 -עצ דייהרעליטש רעטסניפ רעד ןיא ךיז ןעבָאה ןוא עלעקניוו א
 ךיא סָאװ ,סעכלעזַא ןעגָאז ךיא לָאז יַאמל ? סייוו ךיא --- טשוק

 "סיוא ןוא ןעמענ ץנוק ַא ...? ןעגיוא יד טימ ןעהעזעג טשינ בָאה
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 -- ןימינב אלימ ?השעמ-אבב ַא טָאלנ ּפָאק ם'נופ ןעטכַארט
 עיזאנמינ רעד ןיא קירוצ ןערהָאפקעװַא ךיז טעו רע ; טשינרָאג
 זיא יצניס ? יצנימ רעבָא ;דנוזעג-ייז םעד ןעסענרעפ טעוו ןוא

 ףרַאדעב יז !וצרעד ?עדיימ ןעש ַא ןוא ,ןעטייל וצ לעדיימ ַא

 ..|ךודיש םוצ ןעדָאש הלילח סָאד ןָאק רהיא ,ןעבָאה הנותח

 ךיז לָאז ןַאמָאר רעד זַא ,רשוי רעסיורג ַא ןעוועג טְלָאוו יאדוא

 ןענערב לָאז ייז ןעשיוצ עבעיל יד זַא ,ךינ ױזַא ןענידנע טשינ
 ענירעייפמאלפ קירוצ ןוא ןיה ןהענ ןעלָאז סע זַא ,רעייפ שילעה א יו
 ןעלַאפ ןוא ןעמוק ןוא רָאטקָאד ןענידנע לָאז ןימינב זא ,ךעלווירב
 טעוו רע זיב ,ןעטראו טשינ רע זָאל רעדָא ; סיפ יד וצ ן'יצנימ

 ןץ'כרוד ן'יצנימ ןענע'בנג'סיױרַא דלַאב ןוא ,רָאטקָאד ןעגידנע לָאמַא
 סע ואוו ןיהַא ,זירַאּפ ןייק רהיא טימ ןעפיולטנא ןוא רעטסנעפ

 -טסכעה, עכילריטאנ עשידיא ערעזנוא ןופ ןעדלעה עלַא ןעפיול

 -ַאּפ ןיא ןוהט ייז ןעלעוו סָאװ ,יִא ...ןענַאמָאר "עטנאסערעטניא

 -- רימ הגאד ַא ! רעננוה רַאפ ןע'רנּפ טרָאד ךָאד ןעלעוו ייז 4 זיר
 םעד ?ארשי ןופ תילכת םעד ןענרָאזרעפ ןהעג ךיא ףרַאד יאדוא
 ?זיא סָאװ ! רעטכָאט ס'הנמלא רעד האל-הנייפ טימ ןהוז ס'שמש'

 -עב םיצולּפ לָאז יצנימ רעדָא ןימינב זַא ,ןהעטשעב טינ ןָאק ךיא

 ,רעטעפ ןעכייר ַא ןופ השורי ךעלקיטשנָאילימ ןהעצ ַא סיּפע ןעמוק

 יװ ,ןָארַאב ַא םעדכאנ ןוא טידנַאב ַא רעהירפ ןעוועגנ זיא סָאװ
 טינ ןָאק ךיא יצ ?ןןענַאמָאר "עטנַאסערעטניא-טסכעה, עֶלַא ןיא

 ןוא זירַאּפ ןיא ןעדעוו ןעלעפעג לָאז ןיילַא ןימינב זַא ,ןערהיפסיוא

 ןעבעילרעפ ךיז לָאז ן'יצנימ ןיא רעדָא ? טנעדיזערּפ ןערעוו לָאז

 ןעצנירּפ גרַאק ? ץנירּפ רעסָאװ ּסיוא ךייַא טכַאמ סָאװ) ץנירּפ ַא
 -רעפ לָאז יז ןוא ,(!וינעטַאט -- טלעוו רעד ףיוא ןענַאהרַאפ

 סָאד ,טנעדיזערּפ ן'רַאפ הלכ ַא זיא יז זַא ,םהיא רַאפ ןענעקייל !

 יז לֶאז ,סָאד טסייה ץנירּפ רעד ,רע ןוא ,ןע'נימינב רַאפ טסייה :

 ,הּפוח רעד וצ טמוק סע זַא ןוא ,סיפ זיב ּפָאק ןופ ןעטליגּפָא !

 ייוװצ ךָאנ טימ ,טריקסַאמרעפ ךילטנייוועג ,ןימינב סיוא-טסכַאו

 ןוא הּפוח רעד רעטנוא ןופ הלכ יד קעװַא-טע'בנג ןוא ,ןעטידנאב
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 ,רענעי ! ךימ דָא? הענ ןוא --- ןָאדנַאל ןייק רהיא טימ טפיולטנַא

 יז רע טגָאי ,ךַאמָארּפ ןייק טשינ ךיוא רעבָא זיא ,ץנירּפ רעד

 ;ןעּפַאח ייז ליװ ןוא ןעמרַאדנַאשז קלָאּפ ןעדנוזעג ַא טימ ךָאנ

 זיא'ס ,ַאש --- קוק ַא טוהט עמ ,עקסַאמ יד ןימינב ּפָארַא-טפראוו

 ,טכַאמנהִא ןיא ייז ןעלַאפ ! ךיירקנארפ ןופ טנעדיזערּפ רעד ראג

 םהיא טרהיפ עמ ןוא ,ןעקוב ןוא ןעהינק םהיא רַאפ טוהט עמ ןוא

 ןופ ןוא ,ן'יצנימ טימ םענייאניא זירַאּפ ןייק דַארַאּפ סיורג טימ

 טימ ןוא דלָאג טימ טּפָאטשעגנָא ,םייהַא ךיילג ייז ןערהָאפ ןעטרָאד

 טגיל לארשי ןעוו ,טייצ רעד ןיא טקנוּפ ןָא-ןעמוק ןוא ,ןעטנאילירב

 גנַאל ןיוש זיא עמיס ,קנַארק-טדיוט רעגנוה רַאפ ןוא תורצ רַאפ

 ַא טברַאטש רעמָאט ,עלָאר עסיורג א טלעיּפש עס) ןעברָאטשעג

 ליסָאט ןוא ליסעּפ ,רעטסעווש יירד עֶלַא ,(! ןַאמָאר ַא ןיא עניריא

 ןוא טעב ס'נעטַאט ם'ייב סעהינק יד ףיוא ןעהעטש ,יצ'הכרב ןוא

 דנעה יד טכערב הנמלא יד האל-הגייפ ןוא ,ןערערט טימ ןעסיג

 .ןערערט עגידוז טימ ן'יצנימ רהיא טנייוועב ןוא

 ֿפארשי רהיא וצ ןָא ךיז טפור -- רהַאי ַא דלאב ןיוש ---+

 -נוא םניז רהָאי ַא דלַאב ןיוש -- עמיטש רעכַאוש א רהעז טימ

 "עה רימ ןוא ,ןערָאװעג ןעדנואוושרַאפ ןענעז רעדניק עבעיל ערעז

 ; ןעברָאטשעג זיא ךַאבענ עמיס ןיימ .ןענייוו וצ ףיוא טשינ ןער

 ן'פיוא יו ,רעטכעט יירד עניימ רעביאדזַאל ןוא קעװַא ברַאטש ךיא

 טסגייווש סָאװ ,וינעטָאג ,דלַאװג ?  ייז ןופ ןייז טעוו סָאװ .רעסַאװ

 ?וד

 בוטש ןיא ןיירַא ןעלַאפ סע ןוא ,ריהט יד ךיז טנעפע םיצולפ

 -גירּפ יד יצנימ ןוא ךיירקנַארפ ןופ טנעדיזערּפ רעד ןימינב ןיירַא

 .תוכלמיירגב ןָאהטעגנָא ,ןָאדנָאֿל ןופ ןיסעצ

 | ! רעטָאפ רעבעיל ---
 ! רעטומ עבעיל ---

 ! רעדורב רעבעיל ---
 ! רעטסעווש עבעיל ---
 ! רעטכָאט ערעייחט ---
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 4 גנַאל ױזַא ןעוועג רהיא טנעז אוו ---
 .ןָאדנָאל ןיא ןוא זיראּפ ןיא ---

 *עשט יר ןיא ןוא קעז יד ןיא ןעטרָאד ךייַא ייב זיא סָאװ ---

 ? סעקנַאדָאמ

 "עג ךייַא רימ ןעבָאה סָאד !ןעלַאירּפמיא עמַאס ! דלָאג --

 4 בוט-לזמ טמוק זנוא זַא ,טסייוו רהיא ,ָאי ...הנתמ ַא טכארב |

 ? ןעד זיא סָאװ ---

 ! הלכ-ןתח ךָאד ןענעז רימ ---

 ! בוט-לזמ ןעמעלַא זנוא ךָאד טמוק ,ױזַא ביוא ---
 !!! בוט-לזמ ! בוט-לזמ ! בוט-לזמ ---

 1 1 9 9 9 5 1 8 8 9 ס 6 9 9 9 9

 -ריטַאנ ַא ןעביירש לָאז ךיא ןעוו ,ןָאהטעג ךיא טלָאװ ױזַא
 להעצרעד ךיא רָאנ ."ןַאמָאר ןעטנַאסערעטניאטסכעה, ןעכי5

 טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה סָאוװ ,רוחב-םערָא ןייא ןופ השעמ ַא טָאג

 -יורג ַא ןיא ױזַא טָאלג רָאנ ,ןָאדנָאל ןייק טשינ ןוא זירַאּפ ןייק טשינ

 -וצסיוא גיטיונ טשינ רימ ןעבָאה --- ,ןענרעל ךיז ןירַא טדָאטש רעס
 טשינ ןעגיוטשעג טשינ סָאװ ,תואלפנו םיסנ ּפָאק ם'נופ ןעטכַארט
 .ןעוועג זיא סָאװ השעמ יד רעסעב ןעלהעצרעד ןוא ,ןעגיולפעג

 .ה

 ,חסּפ ןעכילקילג םענעי ןופ ןעגנַאגעגרעביא ןענעז רהֶאי יירד

 ,ןעפָאלעגּפָא ןענעז ןערעסַאװ ךס ַא .ןעבירשעב ןעבָאה רימ סָאװ

 ןייז ןוא ָאד שמש רעד לארשי ןענַאטשעגסױא ןענעז תורצ ךס ַא

 רעד לארשי ןעפַאלשעגנ טינ ןיא טכענ ךס א ;ןעטרָאד ןימינב ןהוז

 זיא שמש רעד לארשי ;} ןעטרָאד ןהוז ןייז ןימינב ןוא ָאד שמש

 "עג ןוא טכַארטעגרעביא טָאה רע לייוו ,טכענ ןייק ןעפָאלשעג טינ

 ױזַא ךַאבענ טעװערָאה רע סָאװ ,ןע'נימינב ןייז ןופ םירוסי טאה
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 טָאה רע ?ייוו ,טכענ ןייק ןעפָאלשעג טינ זיא ןימינב ןוא ,קראטש

 .ןעמאזקע םוצ טיירנעג ךיז

 םעד ןעגנירּפשרעבירַא ןיוש לָאז ךיא ,ןעפלעה רימ לָאז טָאג,

 -עד ךיא לעװ --- םייהַא ןעבירשעג ןימינב טָאה ױזַא --- ,ןעמאזקע

 ףיוא ,עיירטעג ןוא עבעיל עניימ ,ךייַא וצ ןערהָאפ וצ ןעמוק טלָאמ

 ...! רענייב יד ןעהורסיוא ךיז רעמוז ןעצנַאג ַא

 רעטונ רעד ףיוא טקוקענסױרַא טָאה שמש רעד ל?לארשי ןוא

 .'חישמ ףיוא סיורַא טקוק עמ יװ ,"טנעמאזקַא  ם'נופ הרושב

 -ראפ א ןערהָאפ וצ טמוק ןימינב זַא ,טלעטשענרָאפ ךיז טָאה םהיא

 טפיול טדָאטש עצנַאנ יד ;רָאטקָאד רעסיורג ַא ,רָאטקָאד רעניט

 טגָאלש עמ ;"רָאטקָאד ס'שמש םעד לארשי, ןעקוקנָא ףיונוצ ךיז

 ַאזַא טימ רעד ןוא השקב ַאזַא טימ רעד ,ןעריהט יד ּפִֶא םהיא

 -ניַא רעד ?לעזנעה וליפא ;דצ ַא ךיז טכוז רעכילטיא ;השקב

 טגנירּפש טהעג רע זַא --- ,לעסיפ םורק ַא טימ ?זמ-םילש א ,רעדניב

 .ןעגנירּפש וצ ןעמוקעג ךיוא זיא --- ,רעטנוא רע

 טגערפ -- ? אה ,עקלעמש בר ַא רַאפ ָאד וד טזיב סָאװ --
 ' ,לארׂשי םהיא

 ,סופ ַא ףיוא רעטנוא-טקניח רע גונעג ,רעדניבנייא רעד לעזנעה
 .ש"יר ןייק ןעדערסיוא טינ ןָאק ,ךיוא עװַאיליּפעש ךָאנ רע טדער

 יענענייא ןייֵא יעיעייַא ךָאד ןיב ךיא ,פאישי בי ,שטייטס ---

 .בויק

 ,לארשי םהיא טנערפ -- ?וד טזיב בורק ַא רַאפ סָאװ ---

 -טייוו א וליפא ,בורק ַא זיא רע זַא ,םוג ץנַאג טסייוו רע שטָאח

 .בורק ַא טרָאפ רָאנ ,רעכיל

 לעזיי עמהומ ס'עמיס יעייַא ןוא ןבואי יעטעפ-יעטלע ןיימ ---

 .יעדיב ןוא יעטסעווש ענענייא ןעוועג ןענעז

 --- {לעּפענק ַא ןהוז ןיימ טימ ןָא ךיז וד טסרהעק יאדוא ---

 אזַא טכאמ רעדניבנייא רעד ?עזנעה רָאנ .?ארשי םהיא וצ טגָאז
 .וצ םהיא טזָאל ןוא תונמחר םהיא ףיוא טָאה רע זַא ,םינּפ םורק
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 ןומ ןהעגסױרַא ם'ייב לארשי םהיא טנערפ -= ?ונ --
 ? לזמ-םילש ,ךיז טרעה סָאװ --- .ןע'נימינב

 -טנע --- { ןעבעל יחיא טלָאז יהָאי גיצנַאװצ ןוא טיעדנוה --- |
 ן'םיוא טגנירּפש ,דלָאנ טימ ענעמשז א טלַאה ,לעזנעה םהיא טרעפ

 .שזא טציווש ןוא םהיא טמַאלפ םינּפ סָאד ןוא לעסיפ

 ַא טימ ןעמיס וצ לארשי טנָאז -- !ענייד החּפשמ יד ---

 -נעה ?זמ-םילש ן'פיוא ןעניוא יד טימ רהיא טזייוועב ןוא ךָאטש

 .רעדניבנייַא םעד לעֶז

 .עמיס םהיא טרעפטנערעפ --- ! ןויבא רעסיורג ַא ךאבענ ---

 ןיא ןאהראפ טייל עמערָא גרַאק ?סָאװ זיא ךַאמירעד --
 סיפע רע טניימ ןעניימ רָאנ ,לארשי טנָאז ױזַא --- ... טדָאטש

 ןהוז ןייז ייב ןעּפעלש ױזַא טעוו עמ זַא ,ארומ טָאה רע ; שרעדנַא

 .ןצבק ַא רַאפ ןעכַאמס םהיא ןעמ טעוו ,רדסכ

 גונעג --- ,ריהט יד וצ טסילש ןוא ?ארשי טגָאז --- ! גונעג --

 שטָאח ךיז ןעהודּפָא םחיא טזָאל  !ּפָא-ןוא- הוא ןחענ וצ ןיוש ךייַא
 ! געוו ם'נופ לעסיב ַא

 תובשחמ ענעדלינ עניטפול ענייז ןיא זיא שמש רעד לארשי
 רעד טימ ןעריקנַאמ ןעביוהעגנָא טָאה רע זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאנרעפ
 ןעבילטיא ןייז ,תושמש סָאד ןערָאװעג סאמנ םהיא זיא'ס ; עלעטש
 -טיא ּפָאק ן'פיוא ןעגָארט ,זירּפַאק ס'נעדעי ןחעטשסיוא ,תרשמ ַא
 ,רַאפ ןייז אצוי ,רעדנוזעב ןעכילטיא ןענ'הפנח ,טייצ-רהָאי ס'נעכיל

 םעד אקוד ןעליוו עֶלַא סָאװ ,ןעדיא טימ םלוע ַאזַא ,ערה-ןיע ןייק

 םעד אקוד ןעליוו עלַא ,ישיש אקוד ןעליוו עֶלַא ,חרזמ ןיא ןָא-ןעביױא
 ךיז ןעשיווצ םיאבנ יד זַא ןוא ! "תיארה-התא, ןופ קוסּפ ןעטשרע
 זַא !שמש רעד ?ל?לעדנהיהיהרּפכ סָאד רעוו זיא ,ךיז ןעגעירק
 סָאװ ,גורתא ן'רעביא ךיז ןערעּפמַאעצ ?הוש ןיא סעט'תידיגנ ייווצ
 זיא ,רערעדנַא רעד וצ יו רעהירפ טקישעג רענייא וצ טָאה עמ
 רעוו ! שמש םעד -- ? ןיירַא ןעטַאט ןיא טלָאמעד טהילפ ןעמעוו

 בוט-םוי ןוא תבש םייהַא טמוק רעוו ? עלַא ןופ רהעמ טעװערָאה
 שלא ןעוו ,טלָאמעד שיט םוצ ךיז טצעז רעוו ? ןעמעלַא ןופ רעטעּפש
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 ! םחיא זיא העוו ןוא ךֶא זַא -- שמש רעד ץְלַא .? ןיוש ןעפָאלש
 רע טָאה תורצ ? ןופרעד רע טָאה סָאװ ,רחיא טסייוו רעמָאט ןוא

 -ַאזירג טימ ,תונויזב טימ ,םיאנוש עניימ ,שפנ-תמנע טימ ,ןופרעד

 :סָאד ,הסנכה יד רָאנ טכיילב ,טינ רע טמענ תוריכש ןייק זַא ,עט

 ןוא ,סָאד טכַאמ ,ךיז טכַאמ סע דלַאב יו זיא ;טכַאמ סע סָאװ

 : ...תוכמ סָאד טכַאמ ,טינ ךיז טכַאמ סע ןַא

 --- .םיהַא רימ וצ ןוחט ףיול א ןייז ?חומ טסעװו ! לארשי ---
 שרעה בר לָאמנייא ןָאהטענ נָאז ַא םייצ רענעי ןיא םהיא טָאה ױזַא

 -עג ןוא לעכייב סָאד טעלנענ השעמ תעשב ךיז טָאה ןוא דיננ רעד

 ןייא ףיוא גנורּפש ַא והט --- .לעטסוה גידנעייווצ ַא לָאמ עֶלַא ןעבענ

 זַא ,ן'הרש ןיימ גָאז ,,,מח ....מח ןוא ,?חומ ייז ,םייהַא רימ וצ סופ

 יד טזָאלענרעביא ךיא בָאה ...סה ...םה ןעשיק ן'רעטנוא רימ ייב

 ...םמח ...מה ןעסיוו יז לָאז ,ןעכוז ייז יז טעוו רעמָאט ; ךעלעסילש
 .זעכוז וצ ייז ואוו

 בר רַאפ ןהעטש ןערָאװעג טנהָאװעג זיא שמש רעד לארשי

 רע רעדייא ןוא ,לַארענעג ַא רַאפ טַאדלָאס ַא יװ ,דיגנ םעד שרעה

 סניטציא רָאנ ;ןיוש רע טפיול ,"העג , טרָאוװ סָאד סױרַא-טזָאל

 -רומענ טָאה ןוא טּפַאחעג ױזַא טשינ סיּפע לארשי ךיז טָאה לָאמ

 | : זָאנ רעד רעטנוא טעק
 עמ זַא ,ןחענ ןעמ זָאל ...תרשמ ס'נעטַאט ...ךעלעסילש ---

 ..טנוה ַא יװ םענעי ןעביירט יִבַא ....ףרַאד

 רעד שרעה בר םהיא טגערפ -- ?וד טסעקרומ סָאװ ---

 .ןעכַאז עכלעזַא וצ ןערָאװעג טנהָאװעג טינ זיא סָאװ ,דיגנ

 ,גָאז ךיא טַאלג 4ןעד עקרומ ךיא ? רעוו טעקרומ רעוו ---

 העג ָאטִא ,העג ךיא ,טסייה סָאד ...ףרַאד עמ זַא ,ןהעג ןעמ זָאל

 | ...ָאטֶא ...ךיא

 תעשב טלעש ןוא ךעלעסילש יד חכמ ןעפיול ךיז טזָאל ?ארשי
 "ףכ ןהעג ןעלָאז ייז ,םידיגנ עלַא טימ ריגנ םעד שרעה בר השעמ

 ןערהָאֿפ וצ ןעמוק טעוו'ס זַא ,רעמוז ןעפלעה טָאג רָאנ זָאל .עלקה

 ...! תֹורּפכ ןעמעלַא ייז טימ רע טגָאלש -- ןהוז ןייז
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 ןימינב רָאנ ,ןעמוקעג זיא רעמוז רעד ,ןעפלָאהעג טָאה טָאג

 ןעקיש ןעביוהעגנָא ךיוא רע טָאה ףעירב ןוא ,ןעמוקעג טשינ זיא

 . ךיוא סיּפע ןענעז ןיילַא ףעירב יד ןוא ,רעהירפ יוו ,טְפָא ױזַא טשינ

 ךָאנ טָאה רע .רעגיטעמוא יא ,רעצריק יא רעטייוו סָאװ ןערָאװעג

 ַאזַא םהיא ייב ןייז ףרַאדעב טלָאמעד ןוא טלָאמעד זַא ,ןעוועג עידומ

 | .ןעמַאזקע אזַא ןוא

 ןיא ןימינב ןעבירשעג טָאה ױזַא --- ןעמַאזקע רעניזָאד רעד,

 -ָאט םורָאװ ,ןידח-םוי רעד רימ ייב זיא סָאד --- ףעירב ןעטצעל ןייז

 -ָאק טשינ ךיא לעװ ,לעטנהעצכעז ןייא ,םולשו סח ,רימ טלהעפ רעמ

 -יילב ןעזומ ךיא לע ,טציא ןיירַא טינ לע ךיא זַא ןוא ,ןיירַא ןענ
 -רעביא ןייז טעוװ סָאװ ,טסייוו רעוװ ןוא ,רהָאי-ַא-רעכיא ףיוא ןעב

 לעװ עשז סָאװ ? רעגרע ךָאנ רהָאי-ַא-רעביא זיא רעמָאט ,רהָאידַא

 בָאה סָאװ ףיוא ? רעטייוו ןייז טעוו סָאװ ? ןוחט טלָאמעד ךיא

 ױזַא ?ןערעװו טצרַאוװשרעּפ ,ןעווערָאה לעיפ ױזַא טפרַאדעב ךיא

 טינ ,געט עצנַאג ןערעגנוה ,גינעווסיוא ףיוא ןע'רזח ,ןענרעל ?עיפ

 ןילַא ךיא טשינ ?דנוה ַא יװ ,ןערהירפ ןוא טכענ ןייק ןעפָאלש

 סָאװ ,עכלעזַא ךס ַא ךָאנ ָאד ןענעז סע --- איׂשק עגיזָאד יד גערפ

 ,ןײרַא טשינ ןענָאק ןוא ןערהָאידַא-רַאפ ןופ ךָאנ ןעבילברעפ ןענעז

 רעד רעטנוא-טגנירּפש טָא ןוא ,עמרָאנ רעד וצ ייז טלהעפ עס ?ייוו

 ..!טכעלש זיא'ס -- ןעמ טריינש ןעמַאזקע ן'פיוא ןוא ,וויזירּפ

 | ..."! רעטסניפ ןוא רעטיב
 טָאה רע .ּפָאק ַא ןהָא ןעננַאגעגמורַא זיא שמש רעד לארשי =

 -ווירב ס'נימיננ סיּפע ןענעז סָאװ רַאפ ,ןהעטשרעפ טנָאקעג טשינ

 ןעטעבעג טָאה רע ?גיטעמוא ױזַא לָאמ ַא טימ ןערָאװעג ךעל

 זיא סָאװ ,ןע'נימינב ןעביירש לָאז רע ,דמלמ םעד השמילאימחרי

 ? "לעטנהעצכעז ַא טלהעפ סע, טסייה סָאװ ןוא ,סעמרָאנ רַאפ סָאד

 ם'ייב יװ ױזַא ,סָאמ ַא טימ ךיוא ןעמַאזקע ם'ייב ןעד טסעמ עמ

 רעװ ?"ןעמַאזקע ם'ייב טדיינש עמ, טסייה סָאװ ןוא ?וויזירּפ
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 -סױרַא םהיא לָאז רע ,ללכה ? ןעמ טדיינש סאו רַאפ 4 טדיינש
 ךיז לָאז רע ,ןעגרָאז טינ רָאג לָאז ןוא ,תוכיראב גנידסלַא ןעביירש

 ,רקיע רעד ןוא ,ץלַא ןָאק רע ,גיבייא טבעל סָאװ םעד ףיוא ןעזָאלרעפ
 ...טוג ןייז ,םשה הצרי םא ,גנידסלַא טעוװ ,דיא ַא ןייז לָאז רע

 טָאה ףעירב עגירעביא עלַא ףיוא ןוא ףעירב ןעניזָאד םעד ףיוא
 .ןעמוקעב טשינ רעפטנע ןייק רהעמ שמש רעד ?ארשי רעבָא ןיוש

 ַאזַא לָאז ןע'נימינב ןופ זַא ,ןערָאװעג טנהָאװעג טשינ ןיא לארשי

 ןוא ןעבירשעג םהיא גנַאל ױזַא טָאה רע .ןייז טינ ףעירב ןייק טייצ

 -ענ םהיא זיא'ס .,ןעביירש וצ טרעהענפיוא טָאה רע זיב ,ןעבירשעג
 ...דמלמ םעד השמ-לאימחרי רַאפ ןויזב ַא ןעוו

 זַא ףעירב ןייק ַאטינ זיא'ס סָאװ ,ןייז סע ןָאק סָאװ ---

 ַא םהיא ןופ טמוקעב ןוא ןע'לארשי ייב עמיס טנערפ --- ? גנַאל
 .ךילטנייוועג יוװ ,קסּפ

 רָאנ ,ןוהט וצ סָאװ טינ רהעמ טָאה רע !המהב ע'רשכ ---

 םעד ןעבעגּפָא רע זָאל ,לעסיב ַא סיוא-טרַאו ? ךעלווירב ןעביירש

 ...! ןעביירש טלָאמעד ריד רע טעוװ ,?טנעמַאזקַא,
 .ט'הפנח רע תעשב דנוה ַא יו ,ּפֶא עמיס טערט ,סרהיא ןעמוקעב

 ײלָאשּפ , ַא טמוקעב ןוא לעדייוו ן'טימ טהערד ,תיבה-לעב םוצ וצ ךיז

 "ו ןָאװ

 טימ ןוא ץרַאה ןעלָאװשעג ַא טימ ןעגנַאגענמורַא זיא לארשי

 -יפעג טנַאקעג טינ טרָא ןייק רָאג ךיז טָאה רע ; הטימעג רעווש ַא
 לָאז -- טייצ רעד ןיא טרהעלקענרעביא טָאה ּפָאק ןייז סָאװ  .ןענ
 ןהעזעג טָאה רע סָאװ ,תומולח יד ןוא ,ןעסיוו טשינ רעטָאפ ןייק

 לָאמנייא .תומולח עכילקערש ,עגיד'ארומ ןעוועג ןענעז ,טכַאנייב

 םענייאניא ןהוז ןייז וצ טסַאג-וצ טרהָאפ רע זַא ,םהיא ךיז ט'מולח

 ,ןעלָאהט רעביא ,נרעב רעביא ,ןערהָאפעג-ןערהַאפעג .,ןעמיס טימ

 -ַאּפ ןעסיורג ַא וצ ןערהָאפ וצ ןעמוקענ .סיוא-דלַאוװ  ןייַא-דלַאװ
 טנָאז .?? רָאטקָאד רעד ןַאמלעטיר טציז ָאד, :רע טנערפ ,ץַאל

 טנערפ .?ןהעז טינ םהיא ןָאק עמ רָאנ ,ָאד רע טציז ןעציז  :ןעמ
 טזָאל עמ ?ייוו ,ראפרעד , : םהיא ןעמ טגָאז ?7 סָאװ רַאפ , :רע
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 טייז ,םהיא טנָאז טהעג , : לארשי ּפֶא ךיז טפור ."וצ טינ םענייק
 ךיז טפור --- ?עמַאמ יר ןוא , .."ןעמוקעג זיא עטַאט רעד זַא ,לחומ

 ןיא ָאד ךיוא זיא יז ,טמוק לעצָאק'ס ,ריד וד טסָאה טָא, .עמיס ןָא |
 "רעד ,ןעדער ייז יו ױזַא ןוא .לארשי רהיא וצ טגָאז -- 7! ןעטימ
 טלָאװ רע ;"ןעטעילַאפ טימ לַארענדי, ַא ןעטייוו רעד ןופ רע טהעז
 ןוא ,ןחעג ךיז טזָאל לארשי .ןימינב זיא'ס זַא ,ןערעווש טגעמענ
 טינ םהיא וצ ייז ןענָאק ,ןעהענ ייז לעיפיוו רָאנ ,םהיא ךָאנ עמיס
 ,ונ/ ?ךיז טּפעלש יז יװ ,רָאנחעז !?לעסיב ַא רעכיג, .ןעכיירג
 -ַאֹל עדייב ןוא ,ןעמיס וצ רע טיירש -- "! ךיז רחיר !ךיז רהיר
 טשינ טרעה ?ארשי ןוא ,תוחכ עלַא טימ ןעפיול ,ןעפיול ךיז ייז ןעז
 יו ךיז טּפעלש !רעכיג !רעכינ, : ןעמיס ףיוא ןעיירש וצ ףיוא
 ..."! !ןערעו טינ וד טסלָאז טנערברַאפ ,עמיס !עחַאּפערעשט א

 םהיא וצ טנָאז --- ?וד טסיירש סָאװ ,ריד טימ זיא טָאג --
 ,ףיוא ךיז טּפַָאה לארשי .ףָאלש ם'נופ םהיא טערָאט ןוא עמיס
 "יא ךיז טרהעק ,לָאמ יירד סיוא-טייּפש ,ןעגיוא רַאּפ ַא סיוא-טלעטש
 םעיינ ַא טהעז ןוא ןעּפַאלשנַא דרעוו ,טייז רערעדנַא רעד ףיוא רעב
 -רַאװש ...הּפוח עצרַאװש ַא - : רעהירפ יוװ ןערעגרע ןייַא ךָאנ ,םולח
 יַּפִא ןייֵא טימ טחעטש רעצימע ..,הטמ עצרַאװש ַא ...טכיל עצ
 ,טינ ךיז רע טזָאל ,ןהָאצ א ןעסיײרסױרַא םהיא ליוװ ןוא עגנייווצ
 | - +לוק ס'נימינב רע טרעהרעד .ךיז טערָאב

 ...ןעגעוו הבוט ןייד ןופ זיא'ס ...! עטַאט ,..! עטַאט ---

2 

 ?לָאמַא טרעהעג רהיא טָאה אטסָארַאטס םעד ל?עמעל ןופ
 טמוק יװ ?ןעמָאנ ס'לעמעל לָאמ עטשרע סָאד טרעה רהיא יצ
 ץוח ַא .םודעמוא םש ַא טָאה סָאװ ,דיא ַא ךָאד זיא רע ? סָאד
 ןוא לעפעלכָאק ַא ןוא עװַארּפוא ןיא עטסָארַאטס א זיא רע סָאװ
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 רעצנַאנ ַא רע זיא ,זָאנ רטד ייב לעטדעטש עצנַאנ סָאד טרהיפ
 , "סערג עלַא טימ ןעדנובעגסיוא ,"עינרעבוג , רעד ןיא טרָאד רעכַאמ

 / ,רע טגָאז ,"עינרעבוג , רעד ןיא ןערהָאפ וצ טמוק רע זַא .עט

 טגָאז ,רעכילטיא ; רעהירפ ןהעג לָאז רע ןיהואוו ,טינ רע טסייוו

 !לעמעל ןירָאּפסָאנ !לעמעל ינַאּפ , :ךיז וצ םהיא טּפעלש ,רע

 וצ טמוק רע ןעוו ,לָאמ עלַא !ךיז טוחט עס -- ?!לעמעל בר

 ,סעיינ ַא סיּפע ןעגנערב רע ןזומ ,"עינרעבונ, רעד ןופ ןערהָאפ

 ןעסיורג ַא :ןעדער וצ םישדח יירד ףיוא םעדכָאנ ןייז לָאז סָאװ

 ,הפרש עניד'ארומ א ,דנעזיוט טרעדנוה לָאמ יירד ןופ ץעזנָא

 רעדָא ,ןערָאװעג טנערברעפ ןענעז תושפנ גיצעבעיז ןוא ףניפ סָאװ

 ןעלעטש רָאה יד סָאװ ,טדָאטש ןעטימ ןיא הנירה עכילקערש ַא
 לעסיב ַא ןעצעזנָא יד ןענעז ןעלמעל ייב שטָאח ןוא .,ריױּפַאק ךיז

 -טסעד ןופ ,ךָאװ עלַא טעמכ תונירה יד טימ תופרש יד ,טפָא וצ

 ךיז לָאז רע ,ןעלַאפעגניא טשינ רעהא זיב םענייק זיא ןעגעוו

 איׂשק ןייק ןעמ טגערפ השעמ ןייק ףיוא .ףיורעד ןעלעטשרעדינא

 טפרַאד רהיא !?ןענעמ ןעטעזאנ יד ?ןעטעזַאג יד יַאְמְל ;טינ

 ןעוועג ןיא סָאװ ,השעמ עבילקערש יד םתסה ןמ ןעקנעדעג ךָאנ

 ךיז טָאה ןעפָאלרעפ .ןעטעזַאנ עלַא ףיוא ןעטלעמונא ןעבירשעב
 ךיא -- רימָאטישז ןיא רעדָא אניר ןיא ,קָאטסילַאיב ןיא סָאד

 לאמנייא : השעמ יד ןעוועג זיא ױזַא .טַארוקַא טינ ןיוש קנעדעג

 םיצולּפ .,דנעה יד ףיוא דניק גידעניוז ַא טימ יורפ ַא ןעסעזעג זיא

 ןעגיוז ןעבעג דניק םעד יורפ יד ?יו .דניק סָאד ךיז טנייוועצ

 ן'פיוא רהיא וצ גנאלש ַא ףױרַא-טננירּפש .ךיז טעיליּפשעצ ןוא

 סיורא טינ טזָאל ןוא ןיירַא ליומ ןיא טסורב יד טּפַאח ןוא סיוש

 עטסערג יד טימ םיריוטקָאד עֶלַא .תעל-תעמ יירד דלַאב ןיוש

 ןעסייוו ייז .קעוװַא ןערהָאפ ןוא ןערהָאפ וצ ןעמוק ןערָאסעפָארּפ

 ןעבָאה -- דלַאװנג טימ גנאלש יד ןעסיירּפָא : ןוהט וצ סָאװ טינ

 ; ענעלַאפרעפ ַא יורפ יד זיא ,טפיג םעד יז טזָאל רעמָאט ,ארומ ייז

 -םד סָאד ןעהיצסורַא רהיא ןופ יז טעװ --- ןעגיוז לָאז יז ןעזָאל

 עידומ אמתסמ רימ ןעלעוו -- ןייז טעוװ ףוס רעד סָאװ ! תיצמתה
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 ןיוש ןוא ,ןעטעזַאנ יד סיוא:ןעזָאל יױזַא ...רעזעל ערעזנוא ןייז
 ןעטעזַאנ יד ןענעייל ןוא סיוא רימ ןעביירש רהַאי יירד זַא רחעמ
 ,השעמ רעכילקערש רעד ןופ ףוס םעד םויה דע טשינ ןעפייוו ןוא
 יד זַא ,ןענעכער ? ךַאבענ יורפ עכילקילגמוא יד טכַאמ .סָאװ ןוא
 סיוא טמוק סע ,ןעביולג ֹוצ טשינ סיּפע זיא --- ךָאנ טגיוז גנַאלש
 ןעבָאה לָאז יורפ יד זַא ,רעדעיװ ןוא ;עבטה ךרדל ץוח לעסיבַא
 ןעזומ ןכל .ןעבירשעג ןעטעזַאג יד ךָאד ןעטלָאװ --- ןעברָאטשעג
 טסורב ןייק טשינ ,יורפ ןייק טשינ זיא'ס זַא ,וצרעד ןעמוקנָא ריס
 !ןעניל ַא ,םינּפַא ?סָאד זיא ןעד סָאװ ,גנַאלש ןייק טשינ ןוא

 ןעטעזַאג יד ףיוא טנעיילענ רימ ןעבָאה גנַאק טשינ רעדָא
 (קסױרבָאב ןיא ,ךיז טכַאד) לעטדעטש ןיילק ַא ןיא :השעמ ַאזַא
 .טלעיּפשעג ןעכָאה רמז-לכ יד .הנותח עשידיא ַא ןעוועג זיא
 סעקרעווראס יד טימ סרעורַאס יד .טצנַאטעג ןעבָאה םינתוחמ יד
 .הנותח א ךילטנייוועג יװ ,טמַארערַאטרעּפ ןעּפָאלעגמורַא ןענעז
 וצ ךיז טנעל ןוא ,טוג טשינ רחיא זיא'ס ,הלכ יד טגָאז םיצולּפ
 ױזַא ,טנעלעגוצ ךיז טָאה יז יו ױזַא ןוא .עקשטעלייוו ַא הוא
 םינתוחמ יד ,ןעלעיּפש רמז-ילכ יד .ןערָאװעג ןעּפָאלשנַא יז זיא
 -רעפ םורַאןעפיול סעקרעװרַאס יד טימ סרעורַאס יד ,ןעצנַאט
 ,טלעיּפשענּפָא ןיוש טָאה עמ .טפָאלש הלכ יד -- טמַארערַאט
 .טפָאלש הלכ יד -- ךיוי ענעדליג יד ןעבעגעגּפָא ,טצנַאטעגּפָא
 יד --- טכיל יד טשעלרעפ עמ ,םייהַא ןעגנַאגעצ ךיז זיא םלוע רעד
 .טפָאלש הלכ יד --- הירפ רעד ןיא ףיוא טהעטש עמ ,טפָאלש חלכ
 -- ףיוא טהעטש עמ .טפָאלש הלכ יד -- ןעפָאלש ךיז טגעל עמ
 רעד ךָאנ ןעכָאװ יירד ןיוש זיא'ס ,רוציקה ,טפָאלש הלכ יד
 ,ןעהעשעג ןיא רהיא טימ סָאװ, ! טפָאלש הלכ יד ןוא -- הנותח
 ."רעזעפ ערעזנוא ןעסיוו וצ ןעבעג דלַאב אמתסמ רימ ןעלעוו
 ןעכיירש רימ זַא רהֶאי ערעדנַא סָאד ןיוש ,ךיז טהעטשרעפ עס
 טּפַאה רעמָאט ,ארומ ןעבָאה רימ ,טַָאלב עגיזָאד סָאד רָאנ סיוא
 טָאה'ס רעוװ ןעסיוו טינ וליפא ןעלעוו רימ ןוא הלכ יד ףיוא ךיז
 ; החרט יד ןעפרָאװעגסױרַא רעבָא זיא סע -- טרעיילשעג זנוא
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 טנערפ עטשרע סָאד זיא ,טַאלב סָאד ןָא טמוק סע זַא ,גָאט עלַא
 ; בייוו ןיימ ךימ

 ? הלכ רעקסיורבַאב רעד טימ ךיז טרעה סָאװ -- =
 --- ,ךָאנ טפָאלש יז זַא ,תועמשמ יד .טשינרָאג ָאטשינ --

 טכַארט ןעצרַאה ןיא ךיז ייב ןוא ,בייוו ןיימ ךיא רעפטנע ױזַא
 השעמ עצנַאג יד בוא ,ארומ בָאה ךיא ,העוו-יוא, :רימ ךיא
 ..."? בזכו רקש ,השעמ עטכַארטעגפסיוא ןייק טינ זיא

 ,רָאנ ןיא קוליח רעד .ךיוא ןעלמעל רעזנוא םימ זיא ױזַא
 ַא לָאמַא ןיירא ןעקַאה ייז ,ךיז טכאמ סע ןַא ,ןעטעזַאג יד סָאװ
 ןוא ;דלעג ןעניימ ייז --- ןיימ ַא טימ סָאד ייז ןעוהט ,ןעגיל
 -םַאלּפ ַא ןוא ןרקש ַא טָאלג זיא עטסָארַאטס רעד לעמעל רעזנוא
 -עג זיא'ס בוט-םוי ַא רַאפ סָאװ ,רָאפ ךיז טלעטש טנייה .רעל
 ןיא םיצולּפ ןעמוקעגנָא זיא'ס זַא ,עטסָארַאטס רעזנוא רַאפ ןעוו
 -סיוא לָאז עמ ,רעיּפַאּפ ַא ?עינרעבוג, רעד ןופ עװַארּפוא רעד
 פארשי ןופ ןהוז םעד ,ןע'נימינב להק ןעשידיא ם'נופ ןעסילש
 ..ןעביולג רעדנַא ןייֵא ןעמונעגנָא טָאה רע תמחמ ,ןַאמלעטיר

 טנעיילעגרעביא רָאנ טָאה רע ןזַא ,עטסָארַאטס רעד לעמעל
 "וא רעד טימ ןעטפעשעג עֶלַא ןעסעגרעפ רע טָאה ,רעיּפַאּפ סָאד
 סָאג ןיא ןעפָאלעגקעװַא זיא ןוא רעיּפַאּפ סָאד טּפַאחעג ,עווַארּפ
 -עב ןעכילטיא טמיורעגנייא ,טלעטשעגּפָא לָאמ עֶלֶא ךיז ,ןיירַא
 רעצנַאג רעד רעביא טקיױּפעצ ןוא רעהיוא ן'םיוא דוס ַא רעדנוז
 | .טדָאטשי

 -ייוושליטש, יד ןעפורנָא ייז ןָאק עמ סָאװ ,ןעטייצ ןאהראפ
 ןייק ,עלעסנירּפש ןייק ,רעטיול זיא לעמיה רעד "געט עגידנעג
 ןופ טינ טסייוו עמ ,םיצולּפ -- ,טדָאטש עצנַאג יד ןעברָאטש -ענסיוא יװ ,ןעפָאלש עלַא ; םורַא ןוא םורַא ?יטשיַאש ,עלעטניוו
 עצנַאג יד ףיוא-טסייר ןוא עבמַאב ַא ּפמָארַאטלַאפ סע ,ןענַאװ
 ,גירעבעל דרעװ סע --- "3 ןעהעשעג זיא סָאװ ?ןאו ?סָאװ ?ַאה , :ןעפיול ךיז ןעזָאל ןוא ףיוא ךיז ןעּפַאח עלַא .טלעוו
 ,לעטרעטש ןיא ךיליירפ
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 עגעי ןעוועג זיא לעדנהוז ס'שמש םעד לארשי טימ השעמ יד

 -םיוא ןוא לעטדעטש עצנַאנ סָאד ןעסירענפיוא טָאה סָאװ ,עבמָאב

 -עצ ױזַא ןעוועג זיא רעדנוזעב רעכילטיא .,ןעדיא עֶלַא טקעוװעג
 םהיא זיא'ס יו ךיילג ,השעמ רעד ןופ ןענָארטעגפױא ןוא טכָאק

 רהעמ םהיא טהעג סע יװ ךיילג ,חסנרּפ ןיא רעדָא שפנ ןיא ענונ
 -עג סָאד ןעפיָאװעגקעװַא ןעבָאה ךס ַא .סָאד רָאנ ,ּפָא טשינ
 -עה , קרַאמ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןוא ,ןעטימ ןיא ןעסע סָאד ,טפעש
 ןענעז בוטש ס'דיגנ םעד שרעה בר םורַא "? ךיז טרעה סָאװ ןער

 -עג ןיא ןיילַא שרעה בר ןוא ,ןעשנעמ ךעלדער עצנַאג ןענַאטשעג

 ןופ קינַאנ ם'ייב עקלעמרַאי רעד ןיא ןוא טָאלַאח א ןיא ןענַאטש

 ןעדיא טָאלג טימ ןוא םיברוקמ ענייז טימ טלעגנירעגמורַא ,בוטש

 טעו רעמָאט ,םהיא ןעקעל ןוא ןענ'הפנח סָאװ ,עדמערפ-הליוו
 ַא ףיױא הישק ַא ,הבוט ?עקיטש ַא לָאמַא סױרַא סיּפע ןופרעד

 : םהיא ןעועקַאטדָאּפ סרעקעל יד ןוא ,ט'השרד שרעה בר ...? השעמ

 יז ?טכערעג טינ ןענעז ייז ?ןעד סָאװ ! אמתסמ --
 יי ! טכערעג רהעז ןענעז

 ןופ רעגילק ןייז רע ליוו --- ןצבק ַא ,ךרַאּפ ַא ,שמש ַא -- = |
 גידנעייוצ ןייז טימ שרעה בר טגָאז -- !טלעװ רעצנאנ רעד
 טלָאװרַאפ ראג םהיא ךיז טָאה רָאטקָאד ַא ...מה ...מה --- ,לעטסוה
 רעד יוװ שמש ַא ןייז טלָאװ רע זַא ןוא ! לעדנהוז ןייז ןופ ןעכַאמ

 ! ןעוועג טלָאװ'ס סָאװ ,טינ ךיא סייוו ,דמלמ ַא ,חלילח ,יצ ,עטַאט

 רערעזנוא שמש רעד טגָאז סָאװ ,ןערעה ןייז ןלעב ַא טלָאװ ךיא
 ?..מה ...מה ,הרושב רעד ןופ טינ ךָאנ טסייו רע יצ ?דניצַא
 ? ןייז רע ןָאק ואו .לזמ-םילש םעד ,טינ םהיא ןעמ טהעז סיּפע

 "עג טינ ךיז ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןענופעג ךיז ןעבָאה סע
 ןעבָאה ןוא --- םייהַא שמש םוצ ןוא ןיירַא להוש ןיא ןהעג טליופ
 .ץינרע ןיא ןעניפעג טנַאקעג טשינ ןע'לארשי
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 -ערעטניא-טסכעה , יד וצ ןערָאװעג טנהָאװעג ןענעז סָאװ יד

 שמש רעד לארשי זַא ,ןעוועג ןלעב א ןעטלָאװ ?ןענַאמַאר עטנַאפ
 ךייט םוצ ןעפיול לָאז רע רעדָא ,דנַאװ ןָא ּפָאק ןעגָאלש ךיז לָאז

 םעדיוב ן'פיוא שרדמ-תיכ ןיא ףױרַא לָאז רע רעדָא ,ןעקנירט ךיז

 ןעלָאז רעדניק ןוא בייוו ,סענעטנַאב יד ףיוא ןעגנעהפיוא ךיז ןוא

 ןיא יו ןעכָאק ,ןעגעיוו ךיז לָאז טדָאטש יד ,ןענָאלק ןוא ןערעמָאי

 ,ןייז ןָאק סע !ןעצילב ןוא ןערענוד לָאז סע ,ללכה --- לעסעק ַא
 סָאװ רָאנ .ןָאהטעג בעילוצ ייז ךיא טלָאװ לָאמ סניטציא זַא
 ןופ טשינ רָאנ ךָאנ טסייוו שמש רעד לארשי זַא ,ןעכַאמ ךיא ןָאק

 טדָאטש עצנאג יד ןעוו ,טלָאטעד ? םולח ןייק ןופ ןוא רתוּפ ןייק

 -עג לארשי רָאג זיא ,"רעיּפַאּפ , ן'טימ ןענָארטעגמורַא ךיז טָאה

 דוסילעב ןוא דניירפ ןעטוג ןעניצנייא-ןוא-ןייא ןייז ייב ןעסעז

 זיא'ס סָאװ ,טייצ רענענייא דעד ןיא .דמלמ םעד השמ-לאימחרי

 טָאה ,"רעיּפַאּפ; עסיוועג סָאד עװַארּפוא רעד ןיא ןעמוקעגנָא

 ,טעקַאּפ ןעצנַאג ַא טסָאּפ רעד ןופ ןעמונענּפָא שמש רעד ל?ארשי

 לָאמנייק ךָאנ טָאה רע ,ןהוז ןייז ןופ ןעמוקעגנָא םהיא ןיא סָאװ

 ַא --- ןע'נימינב ןופ טַאהעג טשינ ףעירב ןעננאל אזַא ,ןעסיורג ַאזַא

 ךעלטעלב רֶאֹּפ ַא הימ סיורנ טימ טנעיילענכרוד ! הליגמ עצנַאג
 -לאימחרי וצ קעוַא רע זיא ,טרָאװ ןייא טעמכ ןענאטשרעפ טינ ןוא

 .רמלמ םעד השמ

 רעד ןופ ךָאנ ןענירשעגנסיוא לארשי טָאה -- ! ַָאד זיא'ס ---

 .החחמש ַא טימ ריחט

 ? ןהוז רעיא ןופ ?לעווירב א ---|
 ! רעיּפַאּפ ךעלעניוב יירד ףיוא ,לעווירב ןיפ ַא ךָאנ --

 -קעװַא דמלמ רעד טָאה ,רעיּפַאּפ ךעלעניוב יירד טרעהרעד

 פייורעד ךיז ןעבָאה םידימלת יד ןוא ,ןעזײַא-ןוא-רעש טנעלעג
 פייוורעד ןעלעיּפש ןענָאק טעו עמ ,טייקניניילס א .ןעוועג היחמ

 ךיז ױזַא טאלג ןוא ,"שינעפערט , ןיא ןוא ?ךעלרעשטַאּפ , ןיא
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 טָאה השמ-לאימחרי ! הטרעוו סיּפע ךיוא זיא שמוח ם'נופ ןעהורּפָא

 "ענג ךיז טָאה ןוא זָאנ רעד ףיוא ןעלירב עטנַאקעב יד ןָאהטעגנָא

 ןמז לכ רָאנ .ןוגינ ַא טימ ןוא םר ?וקב ףעירב םעד ןענעייל ןעמונ

 רעטייוו-רעטייוו סָאװ ; טנעיילעג ךיז טָאה ,טנעיילעג ךיז טָאה סע
 ,ךיז ןעלעטשּפָא ןוא ןעקיארעפ ךיז עלעסיב ַא ןעביוהעגנָא רע טָאה
 עברַאה ןעגנַאגעגקעװַא זיא'ס ?ייוו ,רענייטש ףיוא טהענ עמ יו

 -על ןייז ףיוא ייז טָאה רע סָאװ ,עכלעזַא ,רעטרעוו ענדָאמ ,ירבע

 טכערוצ טונימ עלַא טָאה רע .טנעגעגעב טינ ץיגרע ןיא ןעב

 -ענ לעווירב סָאד ןעגנָארטעגוצ ,זָאנ רעד ףיוא לירב יד טכַאמעג

 טעייקעג ןוא סעציילּפ יד טימ טשטיינקעג ,רעטסנעפ םוצ רעטנעה

 : רעטרעוו יד

 -ַאּפיצנַאמ ,עוצַאנ ...ךַארּפש-םיכאלמ סיּפע ...מח ...מה ---

 ! ערעשטעוו עזייב ַא ןעסיוו ױזַא ךימ זָאל ...היצּפצּפ ,..עיצ

 ףיוא ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא ןעסעזעג ,ןעסעזעג ןזיא לארשי

 ןיא ן'השמ-לאימחרי טקוקעג ,טקוקעג ,שיט קע ם'ייב דנַאה רעד

 טלָאװעג ,טרָאװ סכילטיא וצ חמ טימ טרעהענוצ ךיז ,ןירַא ?ליומ

 .ןפוא םושב טנַאקענ טינ ןוא --- קנַאדעג ןעטכער םעד ןעּפַאח

 םיצולּפ ןימינב סָאװ ,סָאד טיידעב סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טינ טָאה רע

 רעד זיא רע זַא ,תועובש טימ ךיז טרעווש ןוא ךיז טרעפטנערעפ

 -בעיל רהעמ טימ ךָאנ ,הברדא ,רעהירפ סָאװ שנעמ רענעגייא

 -עג טינ טָאה לארשי ...טפַאשיירטעג רחעמ טימ ךָאנ ןוא טפַאש

 -עגייא רעד ןייז טינ רעטציא רע לָאז סָאװ רַאפ ,ןהעטשרעפ טנָאק

 טעב רע סָאװ ,עגיזָאד סָאד טיידעב סָאװ ןוא ? רעהירפ סָאװ רענ

 לחומ םהיא רע לָאז סָאװ ?ןייז ?חומ םהיא לָאז רע ,םהיא ןופ

 רע ,רע טביירש ,ןייז טנַאקעג טשינ שרעדנַא טָאה סע, ...? ןייז

 ,טוג ץנַאג ,רע טגָאז ,טסייוו רע ?ייוו ,ךיז טעשטומעג גונעג טָאה

 סָאד רָאנ ;ןערעטלע ענייז ןָא-טוהט רע גיטהעוו ַא רַאּפ סָאװ

 ךיז ןעסייר סָאד ,טייקגיטכיל רעד וצ ןָא זייוודניק ןופ ךיז ןעגַאלש

 זַא ,קרַאטש ױזַא ,סיורנ ױזַא םהיא ייב זיא טפַאשנעסיװ רעד וצ

 ."ןעוועג רבוג טָאה סע
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 םהיא ךיז טָאה עס סָאװ ,םולח ם'ניא לארשי ךיז טנַאמרעד ָאד

 ַא יװ ,ץרַאה סָאד עקכָאיט ַא םהיא טוהט סע ןוא ,ט'מולח'עג
 ןיֵא ןעכַאמ םהיא ףרַאדעב עמ זַא ,ךיז טנַאמרעד סָאװ ,שנעמ
 :ּפַאה ַא ךיז טוהט רע ...עיצַארעּפָא

 סָאװ ,לָאמ א ךָאנ טנעייל ,לָאמ א ךָאנ ? סָאװ ? סָאװ ---

 ...? םָאו רע טביירש

 ןענעייל ליוו ןוא ףיױרַא ןעלירב יד קור א טוחט השמ-לאימחרי
 ..ןײרַא טמוק סע ןוא ריהט יד ךיז טנעפע םיצולּפ ,לָאמ א ךָאנ

 ענידיא ַא ,בייו ס'השמ-לאימחרי ,ןיציבר יד עדניה-היתב

 טימ ,עלענ א יװ ענעש אזא טינ ןוא ,עכיוה ַא יו עבָארג אזַא טינ

 ןענופעג ךיז טָאה קעשָאק ןיא .קרַאמ ם'נופ קעשַאק ןעסיורג ַא

 עצראװש ייווצ ןוא ,סעלעביצ ןוא ,סעלפָאטרַאק :בוט ?כ ןופ

 םיוק טָאה יז סָאו ,רעבעל-ןוא-ננול ?עקיטש ַא ןוא ,רעכַאטער
 רעבעל-ןוא-ננל תמחמ ,בצק םעד ביל-החמש ייב טנייוועגנסיוא

 דימת ןאהראפ ,םשה ךורב ,זיא םעד ףיוא סָאװ ,הרוחס ַאזַא זיא

 ,קרַאמ ןיא םעד רעביא ךיז ןענָאלש רעבייוו ; םינלעב טרעדנוה

 -- ,"תיארה-:התא, רעביא ןעליבסנַאמ יד ?הוש ןיא ,לידבהל ,יוו

 -לָאװ סָאד טסָאק ןעטסָאק זַא :טינ שודיח ןייק רָאג ןיא'ס ןוא

 טימ טכָאק עמ זא סָאד .טינ סָאד טָאה רענייב ןייק ןוא ,לעװ
 עס ןוא רעפעפ גנונענ טימ ןוא סעלעביצ טימ ןוא סעלפָאטרַאק
 םעט סע ךָאד ןיא -- עקטסָאמ זיא'ס ןוא ןייֵא טוג ךיז טעשוד

 ...} ןדעדןג

 שיט ם'ייב ןעציז שמש םעד ןעהעזרעד ןוא ןעמוקעגניירַא

 ןָאהטעג קוק ַא עדניח-היתב טָאה ,ןענעייל ןוא ןַאמ רהיא טימ
 טסייוו ?זמ-םילש רעד יצ ,ןעהעז טלָאװעג ןוא ןעדייב ייז ףיוא
 טנַאקעג טשינ יז טָאה רע'מינּפ ערעייז ןופ רָאנ ? ןיינ יצ ,ןיוש

 ַא ןוא קעשָאק םעד טלעטשעגנקעװַא יז טָאה ,טינרָאג ןעהעזסורַא

 ןָאהטעג שי ַא ךיז השעמ תעשב ,ןַאמ רהיא וצ ןָאהטעג קנואוו

 | .ףיױרַא ןעטנוא ןופ םינּפ ן'רעביא דנַאה רעד טימ
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 נָאז א םהיא יז טָאה -- 2! עחַא ָאניפוק ,חשמילימח ---
 עדניה:חיתב זא ,ןעסיוטשעג ךיז טָאה השמ-לאימחרי .,ןָאחטעג
 ןעלירב יד ןָאהטעגסיױא רע טָאה ,ןעגָאז סיּפע אטתסמ םהיא ליוו

 ןוא ,סיורַא זיוה ןיא טונימ א ףיוא טּפַאהעגסיױרא ךיז טָאה ןוא
 ןַאמ ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ ןיא ,ריהט טייז רענעי ףיוא ,טרָאד
 ; ךערּפשעג ןימ אזא ,ןעגיוא רעיפ רעטנוא ,דייהרעליטש בייוו ןוא

 ?ןיוש טסייו רע : יז

  ?רעװ :רע
 .לזמ-םילש רעד : יז
 / ?לומ-םילש רעסָאװ :רע

 - .שמש רעד
 ? סָאװ ןופ

 .ןהוז ם'נופ

 ? ןהוז רעסָאװ ןופ
 .ןע'נימינב ןופ
 4 סָאװ זַא
 ! ןוהט וצ טָאה טדָאטש עצנַאנ יד
 ? ןעמעוו טימ
 .ןחוז ןייז טימ
 ? ןהוז ס'נעמעוו טימ
 .ןהוז ס'שמש ן'טימ

 ? סָאוװ זַא

 ...! ןערעוו וד טסלָאז ופט יז

 ,ןעניוצעג ךָאנ ךיז טלָאװ ךערּפשענ סָאד לעיפיוו ,טסייוו טָאג

 "ָארשרעד א ןעמוקרעטנוא ןעוועג טינ לָאז ןיילַא שמש רעד ןעוו

 | | ; ןוהט גערפ ַא ןוא רענעק

 טָאה סָאו ? סיּפע רהיא טלהעצרעד סָאו ? סָאװ ? אה --

 ? סָאװ --- ןימינב טגָאועג סיּפע רהיא

 יו ,ןוהט יז לָאז סָאװ ,טסואווענ טשינ טָאה עדניה-היתב

 ? חילש רעד ןייז יז לֶאַז יאמְל ? סיוא ָאד ךיז ןעמ טהערד ױזַא

-+ + 
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 םעד לעמעל וצ ךיילנ ןעקישּפָא רעסעב םהיא יז טעװ ,רהעמַא

 .דנטוו ןָא ּפָאק ןענַאלש םהיא טימ ךיז רע זָאל ,עטסָאראטס

 טשיװ ןוא עדניה-חיתב טכַאמ --- ! ךיא סייוו ,טשינ רָאנ ---

 טנָאז ,רעיּפַאּפ ַא סיפע -- .ףױרַא דנַאה רעד טימ םינּפ סָאד ךיז

 .ןחוז רעייֵא חכמ ןעמוקעננָא זיא ,ןעמ

 יד יו טדיוט ,לארשי טנערפ -- ?ררעיּפַאּפ א רעסָאװ --

 | | .םהעל

 .עדניה-היתב טגָאז -- .ןעטרָאד עווַאדּפוא רעד ןיא --

 ? עווַא- ּפוא רעסָאוװ ---

 .עטסָארַאטס םוצ ---

 ? סָאו חכמ ---

 .םָאד טסייה ,לעמעל ---

 ? סָאװ זַא ---

 .סָאד טסייח ,ןימינב רעיא ---

 .סעכ טימ לארשי ןיוש טגערפ --- ? ןימינב ? ןימינב סָאװ --
 חירטמ ךיז טייז !םרחב ךימ טנערפ ? סָאװ סייוו ךיא -- |

 לעמעל ,קרַאמ ןיא רעטציא זיא רע ,סָאד טסייה ןעלמעל וצ ,ןיהַא

 .רעיּפַאּפ ן'טימ ,סָאד טסייה

 ..טדָאטש עצנַאנ יד ...ןימינב ...עװַארּפוא ..,לעמעל ...רעיּפַאּפ ,

 ,טלהיפ רע ןוא ,לארשי ךיז טכַארט --- ?? ןעטיידעב סָאד לָאז סָאװ
 .רעהיֹוא ןיא םהיא טפייפ סע ןוא קַאב ַא םהיא טמַאלפ סע זַא
 טוָאל ןוא ןעיירד ןיא ןייא ךיז טגיוב ,לעטיה סָאד ןָא-טקור רע

 | .ןהעג ךיז

 .מ

 תעשב םענעי ןעקּוקנָא בעיל ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ןַאהרַאפ

 תעשב אקוד ןײרַא םינּפ ןיא ךיילנ םענעי ןעקוקניירַא ,קילגמוא

 ךיז ,היול רעד ךָאנ טהעג רע ױזַא יו ,םענעי ןעקוקכָאנ ,טנייוו רע
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 ,דנאו ןָא ּפָאק ךיז טנַאלש ,דנעה יד טכערב רענעי יװ ,ןעקוקוצ
 ןעגָאז ןעמ זָאל .סענעצס עכלעזַא ןופ טשינ טלַאה ךיא .,המודכו
 עזומ ןיימ .,רערליב עגירעיורט טנייפ בָאה ךיא --- ליוו עמ סָאװ
 עזומ ןיימ ;םינּפ ן'פיוא רעיילש ןעצרַאװש ןייק טשינ טגָארט
 טזָאלעג ךיז טָאה ןיהואוו ...עכיליירפ ַא רָאנ ,עמערָא ןייַא זיא

 ?ןעהעזעג ךיז רע טָאה ןעמעו טימ שמש רעד לארשי ןעפיול
 רָאג טגערפ -- ?טגָאזעג רע טָאה סָאװ 4 טרעהעג רע טָאה סָאװ
 טעװ סָאװ .ןעבָאה טשינ גונעת ןייק ןופרעד טעוװו רהיא ,טשינ

 זַא ,ןערעוו רהָאװעג טעוו רהיא זַא ,רעגנײטשַא ,ןעמוקסיורַא ךייַא
 א רָאנ ייז ייב זיא הרצ ס'מענעי סָאװ ,ןעשנעמ ןַאהרַאּפ זיא'ס
 ןענעז ןעוורענ ס'מענעי ,לעדעיפ ַא זיא ץרַאה ס'מענעי ,?סעיינ
 ַא -- חמשנ ס'מענעי ןוא ןוגינ ַא זיא ןענייוו ס'מענעי ,סענורטס
 טעוװ רהיא זַא ,?שמל ,ןעמוקסיורַא ךייַא טעוװ סָאװ 4 ?עכעלעיּפש

 סָאװ ,עכלעזא ןענופעג ךיז ןעבָאה סע ןזַא ,ןערעוו רהָאוװעג ןיוש

 סָאװ ,רַאפרעד ,שמש םעד לארשי ןיא המקנ ַא טבעלרעד ןעבָאה

 ענשירגיוו , ןייז טימ טכַאנ יו גָאט ןעגָארטעגמורַא ךיז טָאה רע
 ?"טעיליב

 ןייז טימ שריח בר דיננה טנָאזעג טָאה -- !הוצמ ַא --
 --- .פעכייב סָאד השעמ תעשב ךיז טעלנענ ןוא ?עטסוה גידנעייווצ
 ! ןיירַא םינּפ ןיא ןעגנירּפש טינ ...מח ...מח ןצבק ַא זָאל ! הוצמ ַא
 ! ,,מה ...מח ,רָאנ םיריוטקָאד

 שמש ן'פיוא טאהעג תונמחר ,ךילטנייוועג ,ןעבָאה ךס ַא

 סָאד ךילטנעק ןייז ךייַא ףרַאדעב סע זַא ,ןיימ ךיא רָאנ .ךַאבענ

 ."ךאבענ, טרָאװ

 א ןופ ןוא הבוט רעשידיא א ןופ ןעטיח טָאג ְךייַא זָאל ---
 .תילע עדנימ עכַאב ןיימ ןענָאז טנעלפ יױזַא -- ,"ךשבענ, ןעשידיא

 רעד ןערעוו טױאה ןָאק הבוט רעשידיא ַא ןופ םורָאװ --- םולשה

 ...ןהייצ יד קילייה --- ?ךַאבענ, ןעשידיא ַא ןופ ןוא ּפָאק

 ,םייהַא טּפעלשרעּפ לארשי ךיז טָאה ךילטכַאנראפ םורַא טשרע

 -סיוא ,דרע רעד ףיוא טזָאלענּפָארַא ךיז ?יטש ,רעגידעבעל ַא םיוק
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 טצעזענקעװַא ךיז טָאה ןוא חעירק ןעסירעג ,?עוויטש יד ןָאהטעג
 ןוא עמיס ןָאהטענ ןעבָאה ענעגייא סָאד ."העבש, העש ַא ףיוא
 -טנייוועג --- ,יצ'חכרב ןוא ?יסָאס ,ליסעּפ --- רעטכעט יירד עלַא
 ךיז ןענָאלשעג גונעג ןוא טרעמָאיעג גונעג ,טנייוועג גונעג ,ךיל
 ךָאנ טלעוו יד טנעלעגנייַא גונעג ןעבָאה ייז שטָאח ,דנַאװ ןָא ּפָאק

 .ןעמוקעג זיא לארשי רעדייא ,רעהירפ
 ייז ןעמוקעג ןיא דמלמ רעד השמ-לאימחרי זַא ,רעטעּפש

 זיא ?ארשי :דליב ןימ אזא ןעפָארטעג רע טָאה ,ןייז לבָא-םחנמ
 טָאה עמיס ;סעהינק יד ןעשיווצ ּפָאק םעד ןעטלַאהעב ןעסעזעג
 -רעליטש טנייוועג ןוא דנעה עדייב טימ םינּפ סָאד טלעטשרעפ ךיז
 עטיור טימ ןעסעזענ ןענעז ןיצ'הכרב טימ ל?יסָאס ,ליסעּפ ןוא ,דייה
 -טיא רע'מינּפ עטרעווילגרעפ טימ טקוקעג ןוא ןעגיוא ענעלָאװשענ
 רַאפ זיא ןויזב ן'טימ גיטהעוו רעד .ל?עקניוו רעדנַא ןייֵא ןיא עכיל
 -עג טשינ ןעבָאה ייז זַא ,סיורג ױזַא ,םינּפַא ,ןעוועג ןעמעלַא ייז
 ...ןיירַא ןעניוא יד ןיא ערעדנַא סָאד סנייא ןעקוק טנָאק

 ,ףלעה:טָאנ ַא ןהֶא ,ליטש השמ-לאימחרי זיא ןעמוקעגניירַא
 טצעזעגקעװַא ךיז ,?בָא ןייֵא וצ ןיירַא טמוק עמ ךילטנייוועג יוז
 ןָאהטעג ץפיז ַא ,לעקנעב קע ןייַא ףיוא ,םייז רעד ייב עקנילָאװַאּפ
 ַא ךָאנ -- לעסיב ַא רעטעּפש .דנַאװ יד יו םוטש --- ַאש ןוא
 רעדעיוו ןוא ,ץפיז ַא רעטייוו ןוא ,ןערָאװעגנ ןעגיושנַא ןוא ,ץפיז
 רע טָאה םורַא טונימ עכילטע ןיא טשרע .ןערָאװעג ןעגיוושנַא
 ױזַא ןעציז תילכת ןייק טשינ סיּפע זיא'ס זַא ,טקוקעגמורַא ךיז
 סָאװ רָאנ .טרָאװ טוג ַא ןענָאז סיּפע ףרַאדעב עמ ,ןעגייווש ןוא
 ,הלילח ,ךיז טכַאמ סע זַא ,ןנימ-רב ַא ךָאנ ,אלימ ? ןעמ טגָאז
 ףךָאנ ךיז טניפעג ,ןייז ?בא-םחנמ טמוק עמ ןוא העבש טציז עמ
 סנייטשמ ,זיא שנעמ א, :רעדָא ..."חקל 'ד ןתנ 'ד, :רעטרעוו
 סָאד -- טדיוט רעד, : רעדָא ..."געילפ ַא וצ ןעכילנעג ,טגָאזעג
 .."טינ ןעמ ןָאק ןופרעד ךיז ןעהערדסיוא סָאװ ,ךַאז ַאזַא זיא
 -רַאטש עלַא ןעלעוו רימ ,רימ טביולג ,םילבה לבה ,טע, :רעדָא
 ן'פיוא ךיליירפ קרַאטש סָאװ ,רעטרעוו עכלעזַא המודכו ..."ןעב
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 לעקיטש ַא סָאד זיא ךָאד רָאנ ; ןערעוו טינ ייז ןופ ןָאק ןעצרַאה

 -נירג לעסיב א דרעוו ,ץראה סָאד סיוא-ןעדער ןעשנעמ : האופר

 ןעציז "העבש , ןימ ַאזַא ייב ,ָאד ןענָאז ןעמ ןָאק סָאװ רעבָא .רעג

 ן'פיוא הערד ַא ךיז טוחט השמ-לאימחרי ...? ןענידעבעל ַא ךָאנ

 ךיז טגָאז עס רָאנ ,ןוהט גָאז ַא סיּפע ליוו ,לעטסוה ַא טימ לעקנעב

 טָאה רע -- םיוקיםיוק זיב ,לָאמ עכילטע ךיז טבורּפ רע .טינ

 -ענ טשינ רע טָאה ,טדערעצ ךיז טָאה רע זַא ןוא .טדערעצ ךיז

 ךיז טּפאה עמ ןענַאו ךרוד טסואוועג טשינ ,ןעלעטשּפָא ךיז טנַאק

 ,סױרַא

 ,רָאנ ךָאד ןיא'ס .השעמ ענענייא יד ךיוא ,אלימ ,ַאט ---

 טרעה ,גנידסלַא םורָאװ ,טָאנ ןופ ,ךיא.ןיימ ,ןויסנ א ,רע טגָאז יו

 א ,ךאז ןייק טינ ךיז טוהט םהיא ןהֶא ,םהיא ןופ זיא ,רהיא

 ןיב ןעטנוא ןופ ףױא טשינ שטנעמ ַא טביוה רענניפ ןעטסדנימ

 גוט סָאװ ,זיא רע ...ןעביוא ןופ ןעטרָאד טשינ םהיא טסייה עמ

 ןוא ...! תיבה-לעב ַא ,יוא ,תיבה-לעב רעטכער ַא ,תוישעמ רימ

 ךאמירעד ...! יוא-יוא-יוא ,ןענלָאפ ןימ א ךָאנ ,ןעמ טנלָאפ םהיא

 .דיא סע יװ ױזַא ןייז ףרַאדַאב סע זַא ,טרעה רהיא ,ןעגנורדעג ןיא

 ןעוועג טלָאװ ,ױזַא טינ ןייז ןעפרַאדַאב לֶאֹז סע ,רהיא טָאה ןמיס ַא

 יזַא ןייז אקוד לָאז ס ,םהיא סָאד טיונ רעוו םורָאװ ,ױזַא טינ

 טעוו ,ױזַא טינ ןייז לָאז'ס ,ןעלעוו לָאז רע זַא ןוא ? ױזַא טינ ןוא

 ,זַא טינ ןייז רעסעב זָאל ,ןיינ :העד א ןעגָאז רעצימע םהיא

 ...3 ױזַא טינ ןוא ױזַא ןייז רעסעב זָאל ,ךיא ןיימ

 וצ ןָא סיּפע טביוה רע ןזַא ,טלהיפענ טָאה השמדלאימחרי

 ךיז רע טָאה ,ןערעה וצ סָאװ ָאטינ זיא'ס סָאװ ,סעכלעזַא ןעדער

 ּפָאק םעד ןעניױבעגנָא ,קַאבַאט קעמש א ןעמונעג ,טלעטשענּפָא

 ךיז ייב טָאה ןוא ,ץפיז ןעפעיט א טזָאלעגסױרַא ןוא טייז ַא ףיוא

 זיא'ס רָאנ .ןהעג ןעביוהפיוא ךיז ףרַאדעב עמ זַא ,ט'לעוּפ'עג

 ןעמ ןַא ,ףיוא ךיז ביוה העג ;"ךיז ןעביוהפיוא , ןעגָאז וצ גנירג

 -ענרע ןייק ,רהיא טרעה ,ָאטשינ !לעקנעב םוצ טעוװָאקעגוצ זיא

 לָאמ לעיפיוו .ןייז לבָא-םחנמ יו ,טלעוו רעד ףיוא טיזיוו רער
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 "נייק ךיא ןָאק ,ןייז לבָא'םחנמ םענעי וצ ןעמוק ךיז טכַאמ רימ
 .דנוזעג-טייז א ןהֶא ןהענקעװוַא ןוא ךיז ןעביוהפיוא טשינ לָאמ

 ןפ םנ ַא ןעפערט סיּפע ךיז לָאז סע ,לָאמ עלַא טָאנ טעב ךיא

 ,גידנעציז ןערעוו ןעפָאלשנַא לָאז טציז סָאװ רעד רעדָא : םימשחה

 ןע'בנג'סיורַא רענניפ ץיּפש יד ףיוא עקנילָאװַאּפ ךימ ךיא לעוו

 ןעסיורד ןיא םיצולּפ סיּפע ןעכַאמ ךיז לָאז'ס רעדָא ; בוטש ןופ

 ?ייורעד ךימ ךיא לע ,ףױלעגנייֵא ןייֵא ,הפרש ַא ,געלשעג ַא

 ןעסעזענ זיא השמ-לאימחרי ..שינננעפעג ןופ ןעּפאחסיורַא ןענָאק

 רעד ףיוא רעהירפ ןָאהטענ קוק א טָאה רע ןיב ,לעסיבַא ךָאנ

 ַא ,םינּפַא ,טכוזעג ,דנעו רעיפ עֶלַא ףיוא םעדכַאנ ןוא ילעטס

 : : ןיילַא ךיז וצ ןָאהטענ נָאז ַא ןוא ,רענייז

 -עסייוו יד ...ןהענ חכמ ןעטכַארט ןעביוהנָא ףרַאדַאב עמ ---

 ּפָארַא ּפָאק םעד טימ רדח םעד ןערהעקרעביא ןעלעוו סעקינ'הרבח

 - ,ףורַא סיפ יד טימ ןוא

 "מוא ןוא ריחט רעד וצ ךיז גידנעזַאל לָאמ עכילטע ךָאנ ןוא

 ןייא טימ טנַאּפשעגרעבירַא םיֹוק רע טָאה ,קירוצ ךיז גידנערהעק

 -רעד ךיז רע טָאה ָאד טשרע ןוא ,לעווש טייז רענעי ףיוא סופ

 -םיוא ןעלָאז ייֵז ,ןעטסיירט ,ץרַאה סָאד ןעדערסיוא ייז טנַאמ
 טָאה רע ןוא ...ןָאק רע ,רעטָאפ ַא זיא טָאנ םורָאװ ,ןעגרָאז ןערעה

 רעד יו ,טסייה סָאד ,ןיד יּפ"לע ןַא ,לָאמ ַא ךָאנ טגָאזעגנָא ייז

 -ָאט ןוא ,העש ַא יו רהעמ טשינ ןעציז ייז ןעפרַאדעב ,זיא גהנמ

 ןוא ,קילנמוא ןייֵא ןהֶא ךיוא זיא ,רהעמ ?עסיב ַא ,הלילח ,רעמ

 -נײרַא ךיז רע טעװ בירעמ ךָאנ טכַאנרעד ףיוא ,םשה הצרי םא

 ךיז ייז ןעלָאז ךיז ןעגרָאז ןוא ,ןע עציז ?עסיב ַא לָאמ א ךָאנ ןעּפַאח

 ןָאק ,ןעכַאמ ןָאק רע סָאװ ,רעטָאפ ַא זיא טָאג תמחמ ,ןעגרָאז טינ

 -ָאה ייז טרפבו ...ןייז גישמ טשינ דנַאטשרעּפ-ןעשנעמ ןייק סָאד
 ...ערה-ןיע ןייק ,ענעסכַאװרעד ןיוש ,ןייז דנוזעג ןעלָאז ,רעדניק ןעב

 -זיוה ןייז טימ לארשי ןוא ,ןעגנַאגעגרעביא ןיא העש יד
 ,רעטרעוו ןהֶא ,ליטש דרע רעד ןופ ןענַאטשעגפיוא ןענעז דניזעג
 רעדנוזעב ַא ןיא רעכילטיא ךיז ןעכָארקעצ ןוא ךיש יד ןָאהטעגנָא
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 ,אמזג ַא רַאפ ןעבָאה ארומ טינ לָאז ךיא) לארשי ...לעקניוו
 קור ַא גָאט םענייא םעד ןיא ךיז טָאה רע זַא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ

 ,החנמ טּפַאחעוּפָא ךיג רעד ףיוא טָאה (! רהֶאֹי ןהעצ ףיוא ןָאהטעג
 ךיז טזָאלעג ןוא "ונילע, ןעניּפשענסיױא ,ןונחת טּפָאלקענּפָא ךיז
 .בירעמ וצ ןעּפַאחרעּפ שטָאח לָאז רע ,ןיירַא שרדמה:תיב ןיא ןהענ
 ןייז רע זומ ,שנעמ רעטפיוקרעפ ַא ,שמש ךָאד רע זיא ?ייוורעד
 ,הלונס ַא סָאד ןיא יוא --- ,רהיא טרעה ,הסנרּפ .טרָא ן'פיוא

 ..| תורצ עֶלַא ןעסענרעפ ,ןעגרָאז עלַא ןעביירטרעפ וצ ?עטימ א

 -יב ענשירניוה רעיא טימ סיּפע ךיז טרעה ספָאװ --
 -ָאה סָאװ ,סרעהעגנידעל עכלעזַא ןענופעגנ ךיז ןעבָאה -- ?"טעיל

 ?ןהוז רעייַא סיּפע טכַאמ סָאװ --- .ןָאהטעג גערפ ַא םהיא ןעב

 לארשי טרעפטנע --- ? ןהוז א ךיא בָאה ואוו ,םולשה ןילע ---
 ..לעביימש רעטיב א טימ

 ןַא ,לַאנ לעיפ ױזַא ןענעלעג ןיא לעכיימש ןעניזָאד םעד ןיא
 ייז ןוא ,עבט רעד רעביא ןערָאװעג שזַא זיא סרעהענגידעל יד

 לָאז עמ ,גונעג ןעוועג זיא'ס .טייז א ףיוא ןעטָארטענּפָא ןענעז

 םהיא טימ לָאז עמ זא ,ןיירַא םינּפ ןיא ןוהט קוק ַא רָאנ םהיא

 .ןהוז ןייז ןופ ןעדער ןעלעוו טינ רהעמ ןיוש

 ט * *

 ? ןע'נימינב טימ ףוס רעד זיא סָאװ ? רעטייוו ןעוועג זיא סָאװ

 ? ןעבירשעג רע טָאה סָאװ ןוא 4 ףעירב ךָאנ ןעבירשעג רע טָאה יצ

 רע זַא ןוא ?ןיינ יצ ,טרעפטנעעג רעטָאפ רעד םהיא טָאה יצ ןוא

 -- 4 טרעפטנעעג םהיא רע טָאה סָאװ -- טרעפטנעעג םהיא טָאה

 .טשינרָאג ןעגָאז טינ ךייא ךיא לע דניצַא ; טינ ךימס טשטעווק

 שמש םעד לארשי רַאפ ןַא ,ןענָאז וצ ביוחמ .רָאנ ךייַא ןיב ךיא

 .ןימינב ןעברָאטשעג .ןימינב ןייק רהעמ ןעוועג טשינ ןיוש זיא

 ר ַא פ זיא ,לעטעצ-יײרעטַאל סָאד ,"טעיליב ענשירניוו , רעד

 ...שוַאריט ןיא סיווַא שמש םעד ?אושי



 טו

 ּפַאמע ן'מימ

 ,גנולהעצרע

 .1903 רהֶאי ןיא ןעביױשעג





 ּפַאטע ן'טימ

 .א לעטיּפַאק

 .יקצעסילּפ שטיווָאנאוויא ןמה

 ןיא סָאװ ,וַאטסירּפ םעיינ םעד ןעפורעג ןעמ טָאה ױזַא

 ןעמָאנ רעתמא רעד ,טסייה סָאד .קילּפעט ןייק ןעמוקענּפָארַא

 -ָאנענגענָא פא ןָא נ מ ע מ ַא ה א רָאג ןעועג זיא רענייז

 -עמענוצ בעיל ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא רעקילּפעט יד רָאנ ,שטיוו
 -שרע : םימעט ייווצ רעביא ןעוועג םש-הנשמ םהיא ןעבָאה ,ןעשינ

 רעננירג ךס ַא ןוא רעצריק ךס ַא שטיוװָאנַאװיא ןמח זיא ,סנעט

 גנוצ טימ ?יומ עלופ ַא ןָאטמענ ,רעגײטשַא ,טהעג ; ןעדערוצסיוא
 ןיא סָאד !"שטיוװדָאנ-עג-ענדָאפ-ַא ןָאנ-מעמ-ַאהזַא, סיוא-דער ןוא

 טקנעדענ ,טדָאטש ַא זיא קילּפעט טניז ,תינשהו .,סנייא רעמונ

 -סירּפ רעיינ רעגיזָאד רעד יו ,ווַאטסירּפ ַא ןמח ַאזַא טינ ךָאנ ןעמ

 -עג ןיוש ןענעז קילּפעט ןיא ,יקצעסילּפ שטיווָאנַאװיא ןמה וװַאט
 יא ,סרעמענ יא ,עטבעלש יא ,עטוג יא ,סעװַאטסירּפ יײלרעלַא ןעוו

 ,טינ ייז ןעמענ טושּפ סָאװ ,עכלעזַא ,טסייה סָאד ,סעקינ'םיּפכ-יקנ

 ךיז טנעכער סָאװ ,"הבוט-חנשל , בוט-םוי ַא רעטנוא לָאמַא ןעדייס

 ּפִא ךיז טגנָאז רעוו ןוא ,ןערָאבעג ןופ נָאט םוצ הנתמ ַא רעדָא ,טינ

 גָאט רעד ןוא ,ןערָאװענ ןערָאבעג לָאמַא עלַא ןענעז רימ ...? ןופרעד

 טרהיפעגננייא ,בוט-םוי ַא ןעשנעמ ןעדעי ייב ןיא ןערָאבעג ם'נופ
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 ןופ סָאד ןעסייוו רימ יוװ ,םירצמ ךלמ הערּפ ןופ ךָאנ ,םינומדק ןופ

 הערּפ טָאה ןערָאבעג ןייז ןופ גָאט ם'ניא זַא ,הרות רענילייה רעד
 -סיורַא םיקשמה-רש םעד ,טכענק ענייז עלַא רַאפ הדועס ַא טכַאמעג
 ,םיוב ַא ףיוא ןעננַאהענפיױא םיפואה-רש םעד ןוא עמרוט ןופ טזָאלעג
 ...רעהירפ גָאט יירד טימ ןעוועג םולח-רתוּפ ייז טָאה ףסוי יוװ ױזַא
 "ונעג ,ןעטשרע םעלַא םוצ ,ךיז רע טָאה ,קילּפעט ןייק ןעמוקעננָא
 .טסייה ןענינייר סָאװ ןעגינייר רָאנ ,לעטדעטש סָאד ןענינייר ןעמ
 רעצנַאנ רעד ףיוא םש ַא ןעבָאה סָאװ ,םיבננ-דרעפ רעקילּפעט יד

 "עג טשינ ,טרעכיורעגסיוא םישדח ייווצ ענייא ןיא רע טָאה ,טלעוו

 ףיוא .האופר א ףיוא םענייא ,ןענָאז טלָאז רהיא ,ייז ןופ טזָאל

 -עג םהיא רע טָאה ,גיוא ?עקיטש א טאהענ רָאנ טָאה רע ןעמעוו

 ן'טימ טקישענּפָא ןוא תויהש עננַאל ןייק טכַאמעג טשינ ,טקַאּפ
 םהיא טימ ךיז ןעמ זָאל --- ,ןיירַא עמרוט ןיא ןיסייה ןייק ּפַאטע

 ןעסַאג יד וצ ןעמונענ ךיז רע טָאה םעדכָאנ .,ןענעכער ןעטרָאד |
 ןעטלַאה לָאז עמ ,טלָאװעג רע טָאה ןעסאנ יד ,ןעדיא יד וצ ןוא

 ןעסיג טשינ ,ןיירַא םינּפ ןיא ךיילג טסימ ןייק ןעפראוו טשינ ,ןייר

 ןעכַאז ערעדנַא ןייק ןוהט טשינ ןוא ריט רעד ייב סעצינעמָאּפ ןייק
 נָאטנוז ןעלָאז ,טלָאװעג רע טָאה ,ןעדיא יד ןוא ...ןעש טינ סָאװ

 טינ ןעלָאז םידמלמ ,ןעטיילק ןייק ןענעפע טינ גָאט ןעבלַאה רַאפ

 ; ןייז טינ לָאז טדָאטש ןיא בוריע ןייק ןוא ךעלטעצנייש ןהָא ןעלענק

 -עלעט , ןעניזָאד םעד ןהֶא ,טנָאזעג רע טָאה ,ןהענעב ךיז טעוװ עמ
 ןעדיא ךיז ןעבָאה רעמָאט ,?הוש ןיא וליפא ןוא ,..ךיוא ?הַארג

 סנייא ןעוועג דבכמ ,"תיארה-התא , רַאפ טרעּפמַאעצ ,ןענַאלשעצ
 "ניירַא טָאהעג בעיל ךיוא ךיז רע טָאה ,שטעּפ טימ ערעדנַא סָאד

 ! ןעוועג סָאד זיא עשר ַאזַא טא .ןעשימ
 רע טָאה -- טכַאמענוצ ןעטלַאה לָאז עמ ןעטיילק יד ,אלימ

 ַא ףלעווצ אקוד זיב ךילטקניּפ ױזַא טינ רעמָאט ,יִא  ,ט'לעופ'עג

 רע םורָאוו ,נידנעסיוו טינ טכַאמענ ןיוש ךיז רע טָאה -- ? רענייז

 ,טנָאקעג טָאה רע סָאװ .טַאהעג טינ הרירב רעדנַא ןייק ןיוש טָאה
 "כא ,ןעטיילק עשידיא יד ייב רמוש ַא ןייז רָאנ ; ןָאהטענ רע טָאה
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 סָאד -- ריט עבלַאה ַא דיא ַא ףיוא טנעפע רעמָאט ,ןעבעג גנוט

 טָאה בוריע ן'טימ ,רהיא טהעז .ךילנעממוא סָאוװ ךַאז ַא ךָאד זיא

 -וצ-נַאטיירפ עלַא .תורצ לעסיבַא טָאהענ ָאי טייצ עטשרע יד רע

 הירפ רעד ןיא תבש ןוא ,ןעהיצנָא בוריע םעד ןעמ טגעלפ סטכַאנ

 זיא תבש נָאטכַארעביא ףיוא ןוא ,ןעסיירּפָארַא םהיא רע טנעלפ
 .רדסכ לָאמ עכילטע ױזַא ןוא ,בוריע רעשירפ ַא ןעפכַאוװענסיױא

 עס רעוו ,םירמוש יד ךרוד טקוקעגכָאנ טינ טָאה רע לעיפיוו ןוא

 זיב ,בנג םעד ןעּפַאח טנָאקעג טינ רע טָאה ,בוריע םעד ןָא טחיצ
 ןיא ןעטלַאהעב לָאמנייא טזומענ דובכ ןייז טימ ןיילַא ךיז טָאה רע
 טכַאנ עצנַאג יד ןעסעזעגסיוא זיא ןוא ,עלעקניוו ַא ןיא ,ןעסיורד

 -עג רע טָאה גָאטרַאפ םודַא טעה-טעה טשרע ןוא ,טרעקָאלעג ןוא
 ,טײברַא רעטכער רעד ייב עמַאס לעגנוי ס'שמש םעד יסייּפ טקַאּפ

 ןעמונעגנָא םחיא רע טָאה ,?לעקירטש סָאד טהערדרעפ רע יו
 .ןוא ןיירא ןַאטס ןיא םהיא טרהיפענּפָא ןוא רעהיוא ןעקניל ן'רַאפ
 ןָאטלַָאמעד ןופ ."רדח , ןיא גָאט ןעצנַאנ ַא ףיוא טרַאּפשרעּפ

 רעד ןוא ,הזה םויה דע כוריע ןייֵא ןהֶא ןעבילבענ קילּפעט זיא

 סרעגייז ןוא ךעלכיטזָאנ תבש םיא ןענָארט ןעביוהעגנָא טָאה םלוע

 | .טהעטש טלעוו יד סָאװ ףיוא
 רע סָאװ ,המחפמ יד ןעמוקעננָא םהיא זיא גנירנ ױזַא טשינ

 ןָאהטעג םהיא ןעבָאה םידמלמ יד .,םידמלמ יד טימ טרהיפעג טָאה

 םידימלת ניצנַאװצ טימ דמלמ ַא טקַאּפעג רע טָאה טָא ,טדיוט םוצ

 יד טימ טּפַאחענ םהיא רע טָאה טָא ןוא ,רדח םעד טכַאמענוצ ןוא
 םעד טכַאמענוצ ,לעסענ רעדנַא ןייַא ןיא ןיוש םידימלת ענעגייא

 -- קוק ַא טוהט רע ,לָאקָאטָארּפ ַא טכַאמעג ןוא ךיוא רדח ןעגיזָאד

 רעד ןיא םעדיוב ַא ףיוא ץינרע ןעבילקרעפ ךיז טָאה רע !ַאהַא
 -עג ןץטימ ןערעה טזָאלעג ךיז ןעטרָאד ןופ ןוא ?הוש רעשרעבכייוו
 -ידיא יד טימ קילגמוא ןייֵא --- םידימלת גיצנאװצ ענייז ןופ גנַאז
 !ןענרעל ם'נופ ןעביײרטּפֶא טשינרָאנ ייז ןָאק עמ !רעדניק עש
 "ענק םעדיוב ַא ףיוא ןעבילקרעפ ןיוש ךיז וד טסָאה ,ךשפנ הממ,

 ,קנערק רעד ןיא דייחרעטצעזעצ לענק ןוא ןעטרָאד ץיז ָאט ,ןעל
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 . ."! ןערעה טינ ןערעהיֹוא עניימ שטָאח ןעזָאל ,יֹוזַא טינ םערָאיל רָאנ
 -עג םהיא טָאה ןוא דמלמ ן'טימ .יקצעסילּפ ט'הנעט'עג טָאה ױזַא
 םהיא רע טקיש ,לָאמ א ךָאנ םהיא רע טּפַאה רעמָאט זַא ,ןערָאװש
 טָאה דמלמ רעד .העש גיצנַאװצ ןוא רעיפ ןיא קילּפעט ןופ סױרַא
 םזָאלעגפָארא ,סנייז ןָאהטעג ןוא טרעהעגסיוא טוג ץנַאג השעמ יד
 ַא ןיא ץינרע טרעדינעגּפָארַא ןוא להוש רעשרעבייוו רעד ןופ ךיז
 -עג ן'טימ ,ןוגינ ַא טימ  אקוד ןוא ,טלענקעג ןעטרָאד ןוא רעלעק
 ןענרעל עשידיא סָאד טָאה םהיא ןהֶא סָאוו ,ןוגינ ןעשי'רמלמ ןעסיוו
 -סירא עגיטנייה יד סָאװ לענוק רעטלַאק רעד יװ ,םעט ַאזַא טקנוּפ
 ןמח ...ןעכָאװרעד ןיא ןעסע טדעטש עסיורג יד ןיא ןעטַארקַאט
 ,םידמלמ יד טימ ?טעװעיאװעג, גנַאל ױזַא טָאה שטיװָאנַאװיא
 אלכ טכַאמעג ךיז טָאה ןוא יז ףיוא * ןָאהטעג ײיּפש 8 טָאה רע זיב
 ...ערי

 ,',ב לעמיּפאק

 -פעט רעכיםולש דיננ רעקילפעט) רע ד
 .קילּפעש ןופ רעקיל

 ,ןעטסיימ םוצ ,רענהָאװניײַא יד ןענעז קילּפעט ןיא תמחמ
 טימ רָאנ טעמכ ןוחט וצ טאהעג וװַאטסירּפ רעיינ רעד טָאח ,ןעדיא

 עלַא טימ טנעקעב טייצ רעצרוק ַא ןיא ךיז טָאה רע ןוא ,ןעדיא
 ,ןעמָאנ ם'ייב ןעניצנייא ןעדעי טסואוועג ,םיתב-ילעב רעקילּפעט
 טרערעג ,תודוס עטסערג יד ,גנידסלַא ייז ייב ןערָאװעג רהָאוװעג

 יו ךייוו ,טזָאלעגוצ ןערָאװעג ךינ ןוא שידיא ףיוא בלַאה ייז טימ

 ! רעדורב רעטונ ַא --- סכַאװ

 ןעכָאה סָאװ יד ,ןעלפעלכָאק יד ,סהירב-ענייפ יד ,םידיגנ יד

 טזָאל ?לע'צירּפ סָאד זַא ,ןעהעזרעד ןעבָאה ייז זַא ,ןעגיטלעוועג בעיל
 תליחת םהיא וצ ןעפיוקנייַא ךיז ןעביוהעגנָא ייז ןעבָאה ,וצ .ךיז



 אז םַאמע ן'טימ

 לעזעלג ַא ,("ַאביר ַאקסווידישז,) ׂשיפ עגיד'תבׂש ל?עקיטש ַא טימ

 לעקיטש ַא טימ ןעסיברעפ ,("ַאקװָאחַאסייּפ ,) ןעפנַארב ןעני"חסּפ

 ייז ןעבָאה םעדכָאנ ןוא ,("ַאצַאמ איַאקסווָאדישז,) הצמ עשידיא

 --- עלעכיימש ַא טימ םהיא וצ ןערהָאפרעטנוא טבורּפעג ןיוש ךיז

 ם'נופ טּפַאחעג רעבָא ייז ןעבָאה .ןיירַא די ןיא סיּפע םהיא ןע'נתנ

 ןעגָאזרעפ ןיוש ןעלעוו ייז זַא ,קסּפ ןע'סואימ ַאזַא ןמה ןעגיזָאד

 טינ תועמ ןייק ןירַא די ןיא םענעי לָאז עמ זַא ,רעדניק-סדניק

 ס ַא ו ו ןוא זיא רע ר ע וו ,םהיא טסייוו עמ רעדייא ,ןע'נתנ

 ...זיא רע
 ימיאָאוװט .ַאינעמ טַאװַארימשדַָאּפ ,ַאקסָאי ,שעיַאמוד יט ---

 ַא םהיא םענ ַא !קינעשַאמ רעסיורג יט טישטַאנז ,ימַא'תועמו

 | | | | * ! רדח

 דימת םהיא ייב ןענעז "רדח ַא םהיא םענ ַא, רעטרעוו יד

 ,ןעצעזנייַא סָאד טָאה ןעסייהעג ןוא ,ננוצ רעד ףיוא גיטרַאפ ןעוועג

 ,ןיירַא טדָאטש רעד ןיא ּפַאטע ן'טימ ןעקישּפָא רעדָא ,ןערַאּפשרעּפ

 ם'נופ טזָאלעגסױרַא רעטרעוו עגיזָאד יד רע טָאה ןוא ,ןיסייה ןייק

 ןיוש ןעבָאה ברעמו חרזמ יכלמ לכ ,ןעלַאפרעפ ןעוועג ןיוש זיא ,ליוב

 סָאד זיא שפנ ןימ ַאזַא טֶא ! טינרָאג ןעפלעה טנָאקעג טינ וצרעד
 ריז טָאה -- ןעסיוו םהיא לָאז רהֶאֹי רעטונ רעד ןוא !ןעוועג

 סָאװ ,ןַאמערָא ןייֵא ןירַא דנעה יד ןיא םהיא וצ טּפַאחעגניײרַא

 ןעמונעגסױרַא עשר רעניזָאד רעד טָאה ,ןהענ וצ סיּפע טימ טינ טָאה
 ַא טקנעשעג ןוא ייווצ רעדָא לעברעק ַא ענעשעק רענעגייא ןייז ןופ
 : ןושל טשימעגסיוא ןייז ףיוא ייברעד ןָאהטעג נָאז ַא ןוא ,הבדנ

 .**סעווָאצעװ אנ דסח טסָאלימ עביט ַאנ ---

 -ערַא ןייֵא ףיוא טַאהעג תונמחר טָאה רע לעיפיוו ףיוא רָאנ
 טסעומש רעוו ןוא .דיגנ ַא טַאהעג טנייפ רע טָאה לעיפ ױזַא ,ןַאמ

 ,ןמיס ַא ווא ,דלעג טימ ןערימשרעטנוא ךימ ,וסָאו ,טסנעכער וד =
 דסח-תולימג ַא ריד ַאנ ** -- {ןויַא םהיא טצעז ,רעלדניווש ַא טזיב וד זַא

 .תואצוה ףיוא
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 ךיגנ רעקילּפעט םעד ךָאנ טסעומש רעװ ןוא ,דיננ רעקילּפעט ַא

 -עג טשינרָאג רע טָאה םהיא -- קילּפעט ןופ רעקילּפעט רעב-םולש

 ןוא אטח ַא םהיא ףיוא טכוזעג גנַאל-גנַאל ןוא ןייז ?בוס טנָאק

 טָאה רע ,ןעפלָאהעג םהיא טָאה טָאג זיב ,ןעניפעג טנָאקעג טשינ

 :היה ךכ היהש השעמו .טקַאּפעג םהיא

 סָאװ ץוח ַא ,קילּפעט ןופ רעקילּפעט רעב-םולש רעגיזָאד רעד

 ַא ןוא ןשקע ןייַא ןעװעג רע זיא ,דיננ ַא דיא א ןעוועג זיא רע

 טלָאװרעפ .סיּפע םהיא ךיז טָאה .ןוחצנילעב רעסיורג ַא ןוא ןלדג

 רעגנירג ןעוועג זיא ,טרַאּפשעגנייַא ןיוש ךיז רע טָאה ןוא ,ךַאז ַא

 "ייא ,טרָא רעדנַא ןייֵא ףיוא קילּפעט ןעגָארטרעבירַא ןוא ןעמענ

 טָאה שטיװָאנַאװיא ןמח זַא  .ןערעב-םולש ןערַאּפשרעביא רעד

 ןעסיורד ןיא טסימ סָאד לָאז עמ זַא ,לחעפעב ןייז ןעבעגענסױרַא

 טָאה ,ןעסיג טשינ ריט רעד ייב עצינעמָאּפ יד ןוא ןעפרַאװ טינ

 ס'נעמעוו, :אישק ַא טגערפענ קילּפעט ןופ רעקילּפעט רעב-םולש

 ךיא געמ ,עצינעמָאּפ ןיימ טימ טסימ ןיימ זיא'ס ? סָאד זיא קסע

 .."ליוו ךיא סָאװ םעד טימ ןוהט רימ

 "רעביא םהיא טבורּפעג ךיז ןעמ טָאה -- ,רעביםולש בר ---

 ךיז טעװ ,עצינעמָאּפ יד ןעהעזרעד טעװ ןמה רעד -- ןערַאּפש
 | / {ךשוח ןוחט

 ,רעב"םולש טרעפטנעעג ףיורעד טָאה --- .! רעטָאק ן'טימ --

 ,רעטרעוו ךס ַא ןעדער וצ טָאהעג טנייפ טָאה סָאװ

 ! טקַא ןייֵא ןעּפַאח טעװ רהיא ,רעב-םולש בר --

 - {ןעטקַא גיצעבעיז ןוא ןעבעיז --

 ןעבענ ןעשטילנטיוא ,הלילח ,ךיז טעוו עמ ,רעב-םולש בר ---

 ,סופ ַא ןעכערבסיוא ןייז טינ לָאז העש יד ןוא ,בוטש רעיא

 -עג ןוא טרעפטנעעג רעב-םולש טָאה --- ! ןעקַאנ-ןואדזלַאה ---

 סָאװ ףיוא סעצינעמַאּפ ןעסיג ןוא טסימ ןעטיש לָאז עמ ,ןעסייה

 | ! טהעטש טלעוו יד
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 םהיא טָאה ןֹוא יײצילָאּפ טימ יקצעסילפ םהיא וצ ןעמוקעג זיא

 טימ טלעטשעגרעדינַא ךיז רעביםולש טָאה ,טקַא ןייֵא טכַאמעג

 .ןָאק דיגנ ַא יװ ,ךילטיירב ץנַאג ןענ'הנעט'סיוא ?עסיב ַא םהיא

 ,ןעגייווש רעסעב לָאז רע ,ןעטעב טזָאלעג יקצעסילּפ םהיא טָאה

 עשידיא, : רעטרעוו עברַאה רַאּפ ַא םהיא טנָאזעג השעמ תעשב ןוא

 עשידיא וד ,גייווש , ,("ָאװטסלַאחַאנ עיאקסוװָאדישז,) "הּפצוח

 עכלעזַא ךָאנ המודכו ,("ַאשזָאר ַאיַאקסווָאדישז ,ישטלָאמ ,) "! הרוצ

 ןוא ,ןעסָארדרעּפ דיננ רעזנוא סָאד טָאה .ןעטנעמילּפמָאק םינימ

 -עג ,| מ ה ןעמָאנ ן'טימ וװַאטסירּפ םעד ןעוועג דבכמ טָאה רע

 רעד טָא ,ןמה רע'תמא ןייַא זיא רע זַא ,תודע רַאפ םהיא טגָאז

 ןיא טנעכייצרעפ סָאד ןעמ טָאה -- ! הליגמ רעד ןיא סָאװ ןמה

 עמ זַא ,?ַאיטַאטס, אזַא רעטנוא טרחיפעגרעטנוא ןוא לָאקָאטָארּפ

 ,הליחמ ,טּפשמ'רעפ קילּפעט ןופ רעקילּפעט רעב-םולש רעזנוא טָאה

 םוש ןייק ןעפלָאהעג טשינ טָאה סע ןוא --- ןעכָאו ייווצ ןעציז

 | ! םלוע-לשדונובר

 ,טגעיװעג ךיז טָאה קילּפעט ץנַאנ זַא ,ךיז טהעטשרעפ עס

 טּפשמ'רעפ טָאה עמ ,שטייטס .השעמ אזַא ןופ םָארָאדָאח ןעגנַאגעג

 -סיורַא ןיא טדָאטש עצנַאג יד !עמרוט ןעכָאװ ייווצ דיננ םעד

 .ןײרַא "רדח, ןיא ןע'רעב-םולש טרהיפ עמ יװ ,ןעקוקנָא ןעגנַאגעג

 ןוא ,לעגעיוו ןיא דניק ןייק ,טנָאז עמ יוװ ,ןעבילבעג טשינ זיא עס

 -ענכרוד םהיא טָאה עמ ןַא ,קילּפעט ןופ רעקילּפעט רעב-םולש
 טוָאלענּפָארַא רע טָאה ,ןירַא "ןַאטס, ןיא קרַאמ ן'רעביא טרהיפ

 רַאפ ךיז טָאה תידיגנ יד לערעּפ-יסיטס בייוו ןייז ןוא ,ּפָאק םעד

 -ַאטשעג זיא םלוע רעצנַאג רעד ןוא ,םייח רעד ןיא ןעטלַאהעב ןויזב

 ןעוועג אקוד ןעצרַאה ןיא גינעווניא ,ןעגיוושענ ןוא טקוקעג ,ןענ

 ןייז טינ ךיננ א דיא א זָאל ;הוצמ ַא ,סנעטשרע :ןעדעירפוצ

 רעקילּפעט רעב-םולש ןעמ טָאה ,סנעטייווצ ןוא .,ףיקת ױזַא ךיז ייב

 סָאװ רַאפרעד ,טדָאטש ןיא טָאהעג בעיל טשינ טָאלנ קילּפעט ןופ

 ,"רחא-רבד , רעסיורג ַא ,ןייז לָאז טדערעגנסיוא טינ ,ןעוועג זיא רע

 ןעדיא ַא טעװעלַאשזעג טָאה לערעּפ-יסיטס בייוו ןייז ןוא ,ןצמק ַא
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 ,קילּפעט ןיא טגָאז עמ יו ,ןעווענ ןענעז ייז שטָאח ,טיורב לעקיטש ַא

 טינ ךיוא ייז ןעבָאה רעדניק .ןייק ןוא ,"דלעג טימ טּפָאטשעגנָא

 רערעי ךיז טָאה --- ,דלעג רעייז ןעבָאה לָאז ךיא ןעו  .טַאהענ

 --- החנה עסיורג ַא טכַאמעג דלַאב טָאה ןוא טעוועשניוועג רעקילּפעט

 טלָאװ ,ייז ןופ קלח-טירד ַא שטָאה ,בלַאה שטָאה בָאה ךיא ןעוו

 ןָאק סע ןוא ..7! טַאהעג האנה רהעמ ךס ַא רימ ןופ טדָאטש יד

 רָאנ דלעג טַאהעג טָאה קילּפעט ןיא יווװ ױזַא רָאנ ; ןייז רהעז

 -ייוו ןוא ,לערעּפ-יסיטס בייוו ןייז ןוא רעקילּפעט רעב-םולש ןייא

 טשינ האנה ןייק רענייק קילּפעט ןיא ןופרעד טָאה ,טינ רענייק רעט

 בייוו ןייז טינ ,דיננ רעד רעב-םולש טינ ,טדָאטש יד טינ :טאהעג

 ? םעד ןופ האנה טַאהעג ָאי ייווצ יד ןעבָאה רשפא ןוא .תידיגנ יד

 יד ייב .?"האנה,, ןעפורעגנָא דרעוו ךייַא ייב סָאװ ,ךיז טדנעוו סע

 טמענרעפ רהיא זַא ,"האנה, ןעפורעגנָא דרעװ ןעדיא רעקילּפעט

 ,הפיסא ןייַא ףיוא ייס ,?הוש ןיא ייס .,ןָא:ןעביױוא םעד םודעמוא

 "טוג םעד ןעגעקַא ךייַא טגָארט רעכילטיא זַא ; החמש ַא ףיוא ייס

 ,טדער רהיא תעשב זַא ; ןעגרָאמ-טוג םעד ,בוט-םוי-טונ םעד ,תבש

 .המכח ַא סָאד זיא ,ןענָאז טינ טלָאז רחיא סָאװ ןוא ,ןעמ טגייווש

 ףיונוצ .ךיז טמוק הרות-תחמש רהָאי ןיא לָאמ ןייא זַא ,טסייה האנה

 קילּפעט ןופ .רעקילּפעט רעב-םולש דיגנ םוצ םלוע רעצנַאנ רעד

 ןוא ןָאןעביוא דודגב ךלמכ טציז רע ,"סעקַארּפ , ףיוא טשרמולב

 לערעּפ-יסיטס ןוא ,ןעפנָארב ךעלסיב וצ ןעמענ םלוע םעד טסייה

 עמ ןוא ,ןוגינ ַא טגניז עמ ...ןיירַא ךעלזעלג יד ןיא טקוק תידיגנ יד

 ביוא סָאװ ,ןענינענרעפ םינימ עכלעזַא המודכו ,לעצנעט ַא טּפַאח

 ןיא ןעבָאה טינרָאנ רהיא טנַאק ,רעקילּפעט ןייק טינ טנעז רהיא

 ַא ןַא ,סָאד הטרעוו זיא סָאװ טַאלג ןוא .,?היפעג םוש ןייק םעד

 - "םיפעא רעד זיא רע רָאנ זַא ,רענייא זיא רע זַא ,טלהיפ שנעמ

 ? רענייק רעטייוו ןוא ,רע
 ןיא ; רעקילּפעט רעב-םולש ןייא רָאנ ןעוועג זיא קילּפעט ןיא

 .רענייק רעטייוו ןוא ,רענױזַא רענייא רָאנ ןעוועג זיא קילּפעט
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 .ג לעטיּפַאק

 .ןצ בק רעכילייר פ ַא

 ,םירסומ ןייק ןוא תוריסמ ןייק ןייז טינ ןעלָאז קילּפעט ןיא
 ,ערעדנַא ספיוא סנייא גנוטכַא ןעבעג סָאװ ,ןעשנעמ ,טסייה סָאר

 -- ,ןעטײקשלַאפ ןייק ןּוא ןעכערברעפ ןייק ןעכַאמ טיג לָאז עמ זַא
 -עבמוא ןעבילברעפ תוריבע םיקלח ניצנעיינ ןוא ןעיינ ןעטלָאװ

 ,סעקינ'הריבע-לעב טימ לופ ןעוועג טלָאװ קילּפעט ןוא ,טפָארטש

 קרַאטש ןעמ טינ קילּפעט ןיא תמחמ רָאנ .םודס ,?ידבהל ,יוו

 ןיֵַא סיּפע טהעזרעד עמ זַא ןוא ,ערעדנַא ספיוא סנייא גנוטכַא
 רעדָא ,ןָאטקעמש עמ רעדָא ,טרעהרעד עמ רעדָא ,םענעי ףיוא הלוע
 טמענ ,הלוע ןייֵא ןָאהטעג טָאה רענעי זַא ,סיוא רָאנ ךיז טכַאד עס
 : רעטרעוו עכילטע "עװטסלַאשטַאנ וצ , קעװַא טביירש עמ ןוא ןעמ
 טייז ,טינ רהיא טביולּנ רעמָאט ,חשעמ יד זיא יוזַא ןוא יוזַא

 ןעניפעג טר ָא ד רהיא טעװ --ןיה א ןוא ןיה ַא חירטמ ךיז
 -יוב ַא סיוא םעדכָאנ ךיז טזָאל רעמָאט ,יא ..סָאד ןוא סָאד

 ,טינרָאג רַאפרעד טמוק ןעמוק ; קילגמוא ןייַא ןהֶא ךיוא זיא --- םעד
 רהיא ,גיטיונ טינ זיא ןעמָאנ םענעגייא םעד ןעביירשרעטנוא םורָאוװ
 -וג , ַא רעדָא ,"תמא-שיא , רעדָא : טלעטשרעפ ןענע'מתח ךיז טנָאק

 םוש א ןהֶָא רָאנ רעדָא ,"ןיד ם'נופ דניירפ , ַא רעדָא ,"דניירפ רעט
 ןיהואוו ןעזייוונָא טלָאז רהיא יבַא ,סיוא טינ ךיוא טכַאמ המיתח

 ,ךיז טָאה יקצעסילּפ ..ןעכוז לָאז עמ ס ָאוו ןוא ןהענ לָאז עמ

 טשינ רע ףרַאדעב ןענָאיּפש ןייק זַא ,ןעמהירעב טנעמענ ,השקשינ
 .ןענָאיּפש עטוג ןיילַא ןענעז םיתב-ילעב רעקילּפעט יד ,ןעכָאה

 סָאװ ,ןייז טינ שודיח ןייק ןיוש ךייא טעוװ חמדקח ןימ אזא ךָאנ
 לערעב טרעגַאלעב ןענרָאמהירפ םענעש ַא ןיא לָאמנייא טָאה עמ

 רע ןעוו ,טונימ רעד ןיא טקנוּפ סופ ןעמורק םעד טימ ןעטיור םעד
 -ףעפ עטָאּפַאק רעד ןופ סעלָאּפ יד ,דרע רעד ףיוא ןעסעזעג זיא
 -יורג ַא רעביא ,ןיירַא ?עטרַאנ ןיא טקעטשענרעטנוא ןוא טעשטַאק
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 עניילק ןיא םהיא ןעסָאגעצ ןוא ןייוװ-סעקניזָאר טימ לעטוב ןעס

 -עצ גָאטיירפ םעדכָאנ ייז טנעלפ יקַאט ןייֵלַא רע סָאװ ,ךעלשעלפ

 סעקבָארּפ יד ליומ ן'טימ טעייקעג קַאמשעג ,שודיק ףיוא ןענָארט

 .טציוושעג קרַאטש ןוא דנַאה רעד טימ ןעביוא ןופ טּפַאלקענוצ ןוא

 "עב טכַארטעב ,ריהט יד טנעפעעגפיוא עקנילָאװַאּפ טָאה יקצעסילּפ

 טונימ רַאּפ ַא ןענַאטשעג ,טיײברַא רע קַאמשעג יו ,ןעטיור םעד לער

 ?ערעב זַא ןוא ,עיצילַאּפ טימ טקוקעגרעביא ךיז ,לעווש רעד ףיוא

 שטיװָאנַאװיא ןמה --- ןעהעזרעד ןוא ןעגיוא יד ןעביוהעגפיוא טָאה

 "וצ ,דרע רעד ןופ ןענַאטשעגפיוא רע זיא ,ריחט רעד ייב טהעטש

 ךיילג םהיא ןָאװטעג קוק ַא ,סופ ןעמורק ן'טימ םהיא וצ ןעגנַאנעג

 אמתסמ ךימ טסעוו וד, : טדער רענייא יװ ,ןײרַא ןעגיוא יד ןיא

 ?ןעמענ רימ ייב וד טסעוו סָאװ ,ךימ ריפַארטש ? ןעריפַארטש

 | "? תולד םעד

 4 ףיקת יוזא ןעוועג זיא ?ערעב רעזנוא סָאװ ,סָאד טמוק יו

 טָאה רע ,תמא .ךיז ןעקערש וצ סָאװ טאהעג טשינ טָאה רע ?ייוו

 ןוא ךעלשעלפ ןיא םהיא ןעסָאנעצ ,ןייוו סעקניזָאר ןופ טכַאמעג

 יקַאט ןופרעד ןוא ,שודיק ףיוא עטנַאקעב ןעשיווצ םהיא ןענַארטעצ

 ןוא ךָא זַא ןוא ןייוו םוצ ןעוועג זיא העוו ןוא ךָא זַא רָאנ ,טבעלעג

 ,ןייוו ןייק ןעוועג טינ זיא ןייוו רעד ! ןעבע? םוצ ןעוועג זיא העוו

 ,ןייז אצוי יבַא ,טינרָאנ ; ןעבעל ןייק ןעוועג טינ זיא ןעבעל סָאד

 רעטסָארּפ ןייק טינ טרָאפ --- "ןפנה ירּפ ארוב , הכרב ַא ןעכַאמ

 ,טרָאפ סָאד זיא ,הסנרּפ ַא ,סטכעוהט לעקיטש ַא ןוא ,ןעפנָארב

 רעסַאװ ,טגָאזעג סנייטשמ ,טַאהעג ןופרעד רע טָאה ןעבָאה שטָאה

 לעיפיוו ,העוו-העוו .,.טשינרָאג יוװ רעכיילג ץלַא רָאנ ,הלח ףיוא

 -רעפ ןוא טשינרָאג ןעוהט סָאװ ,קילּפעט ןיא ןַאהרַאפ ןענעז ןעדיא

 "רָאג ןיטולחל יקַאט רעבָא ,טשינרָאג ןעבָאה ןוא טשינרָאנ ןענעיד

 י ! טשינ

 ןעוהט סָאװ ,ןעדיא ?עגידטשינרָאנ, עגיזָאד יד טָא יקַאט ןוא

 ןעבָאה ,טשינרָאג ןעבָאה ןוא טשינרָאנ ןענעידרעפ ןוא טשינרָאג

 ַא יו, טבעל סָאװ ,ןעטיור םעד ?ערעב ןיא ןעוועג אנקתמ ךיז



 68 םַאטע ן'טימ

 שטעליוק ןוא ,ןעמ טנָאז ,שיילפ ןוא שיפ תבש עֶלַא טָאה ,"טַאנגַאמ
 טכַאמ ?לעריילק א םעד ןוא ,ןעמ טלאה רדח ןיא רעדניק ןוא ,יאדוַא

 לעסיב ם'נופ ץלַא ןוא -- ןעמ טָאה ענענייא ןייֵא געיצ ַא ןוא ,ןעמ

 ןייוו ןופרעד טכַאמ ןוא ?טעשטוּפעלַאקרעפ , רע סָאװ ,סעקניזָאר

 -ילּפ ןעבירשענקעוַא טָאה עמ ןוא ןעמונעג ןעמ טָאה ! שודיק ףיוא

 וזב ןָא ךיז טביוה סָאװ ,חסונ ןעסיוועג ן'טימ ףעירב ַא ן'יקצעס

 : ןושלה

 טימ טנזַאק רָאנ ןעניז ןיא גידנעטש ןעבָאה ריס יו ױזַא;,
 סיוועג סָאד זיא ַאנזַאק רעד רַאפ יו ױזַא ןוא ,ןעסערעטניא ערהיא
 ןוא ,טנעטַאּפ ַא ןהֶא רענייא טלעדנַאה רעמָאט קזיח רעסיורג ַא
 ,קאווירק ָאקרעב עשז ןָא ,רעטיור רעד לערעב יו ױזַא

 ןוא ,ןערהָאי לעיפ ױזַא ןיוש טנעטַאּפ םוש ַא ןהָא ןייוו טימ טלעדנַאה

 ַא ק ר ע ב עשו ן ַא ,רעטיור רעד לערעב ,ןיילַא רע יוז ױזַא

 ןוא ,דנעה ענענייא ענייז טימ יקַאט םהיא טכַאמ ,ק ַאוויר ק
 ,ןעטיור םעד לערעב ייב רָאפ-טמוק עיצַאקירבַאפ עטכער יד יז ױזַא
 ."רעטייו ױזַאןא ,קאווירק ָאקרעב עשז ןָא

 : טינ סעװָאטַאק ןייק רָאנ זיא ןַאמערָא ןייֵא ןופ תופיקת סָאד
 ךס ַא ,ףיקת רהעמ ךיז ייב רע זיא ,זיא ןַאמערָא רעד רעמערָא סָאװ
 ןופ טרעהעג ןיילַא בָאה ךיא ,דיננ רעטסערג רעד יו ףיקת רהעמ

 ןערעדנַא ן'טימ ט'הנעט'עגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמערָא ןייַא
 : ןַאמערָא

 -ראפ וד ? רענייא ךרַאּפ וד ,רימ ֹוצ ךיז וד טסכיילג סָאװ ---
 ןוא ,ָאטלַאּפ ?עקיטש ַא טימ לעוויטש עצנַאנ רַאּפ ַא ךָאנ טפגָאס
 ! טינ הגשה ןייק וליפא ףיורעד בָאה ךיא

 זַא ,טייקסיורג ַאזַא טימ ןערָאװעג טנָאזעג ןענעז רעטרעוו יד
 .ךיז ייב ּפָארַא רע טלַאפ ,דלישטיור ייברעד טהעטש סע ןעוו

 םעד לערעב טכַארטעב ?ייוורעד טָאה שטיװָאנַאװיא ןמה
 - ,םירדח יירד ןופ ןענַאטשעב ןענעז סָאװ ,ןעטנעמַאטרַאּפַא ס'נעטיור
 ןענעז םירדח יירד עלַא ןוא ,ךיק ַא טימ סרעקלַא ייווצ ,טסייה סָאד
 ןעוועג ןענעז ךעלטעב יד ןוא ,ךעלטעב טימ טלעטשרעפ ןעוועג
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 ןָאהטעגנַא-בלַאה ןעוועג ןענעז רעדניק יד ןוא ,רעדניק טימ טצעזעב
 -עג ייז ןענעז קימוּפ ן'זיב זלַאה ם'נופ ,טסייה סָאד ,טעקַאנ-בלַאה ןוא
 ,טעקַאנ ןעוועג ייז ןענעז רעטייוו ןוא קיפוֿפ ם'נופ ןוא ,ןָאהטעגנָא ןעוו
 -רָאֹב ןוא רעטעקַאנ-בלַאה רעגיזָאד רעד רַאֿפ .יאדוַא סיװרָאב ןוא
 ,ןױשרַאּפ רעטגעלעגנָא ןייַא ןעוועג 'וַאטסירּפ רעד זיא הרבח רעסיוו
 ךיז ןעבָאה ייז .ןעהעזעג טשינ לָאמנייק סכלעזַא ןעבָאה ייז סאו
 -"ענרעטנוא ךיז עקנילָאװַאּפ ,ךעלטעב יד ןופ ּפָארַא ,טליופעג טינ

 יד טכַארטעב ,ןיירַא םינּפ ןיא םחיא טקוקעג ןוא ץירּפ םוצ טע'בנג
 ,טרעווש ם'נופ סאטוק םעד ןָאהטעג ּפַאט ַא ןוא ּפענק ענעדליג
 םעד לערעב טימ סעומש ַא טרהיפעג לייוורעד טָאה יקצעסילּפ ןוא
 : ; טרָאו ייב טרָאװ רעביא ָאד םהיא ןעבעג 'הימ סָאװ ,ןעטיור

 טספרַאדַאב ,ריד ףיוא טביירש עמ גילדעוו :יקצעסילּפ
 ? טלעג ןעש ןענעידרַאּפ וד

 ,רֶעגרע טינ רעטייוו יאולה ,ןעגידניזרַאפ וצ טשינ ;לערעב
 | | | .טינ רועיש ןייק טָאה רעסעב

 טעקַאג רעדניק יד ריד ייב ןעהעג עשז סָאװ :יקצעסילּפ
 : וי = ? סיווראב ןוא

 ,ןעסכאו רעסעב ןעלָאז ייז ידנב :?לערועב
 ףוד טסוחט סָאװ טלעג 'טימ וא :יקצעסילּפ
 .. ענוא טנערהעל ארמג יד יװ ױזַא והט ךיא :ל?ערעב
 יד ךיַא טנערװהעל ױזַא יו ?ארמנ יד :יקצעסילפ

 יי יב יה . 9 ארמג

 ףיוא טלעג סָאד ןעלייהט זנוא טנערהעל ארמג יד :?לערעבכ
 ַא ,ןמוזמ ןיא לעטירד ַא ,דרע רעד ןיא לעטירד א .: םיקלח יירד
 - | . .-.רחסמ ןיא ?לעטירד

 -יירפ ץנאג א טזיב וד זַא ,סיורא העז ךיא :יקצעסילּפ

 יי | י - .ןױשרַאּפ רעכיל

 רימ טלהעפ סָאװ ?ןענרָאז וצ ךיא בָאה סָאו :?ערעב
 ןעביירש סָאװ ,ץירּפ ינודא ,רעסעב רימ גָאז ?ךיא בָאה סָאװ ןוש
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 "ציא ןייד ךָאנ ןעמוק רימ ןָאק סָאװ ןוא ןעדיא יד רימ ףיוא ריד

 : ? טיזיוו ןעניט

 וד טסעװ ,ןעסיוו ןעלעוו גנידסלא טסעו :יקצעסילּפ

 .סעפַאש ענייד עלַא טשרָאקַא רָאנ רימ זייוו וד .ןערעוו טלַא ךיג

 ריד ייב ךיא לעוװ רעמָאט ,ןוחט ךוז ַא סיּפע ךָאנ ריד ייב ףרַאד ךיא

 ...ןעכַאז עטוג סיּפע ךָאנ ,ןייוו ץוח ַא ,ןעניפעג

 טסניפעג רעמָאט !דובכ ןעטסערגנ ן'טימ ,ךֶא :ל?ערעב

 יצח ,וידחי ןיא ,רעבליז רעדָא ,דלָאנ רעדָא ,סעיצַאנניסַא ץיגרע וד

 ,ךלש יצחו ילש

 רענייא יו ,ךיליירפ וצ סיּפע ריס טזיב :יקצעסילּפ

 | .טדיוט ן'ראפ סָאװ

 -רָאמ ס'נעמעוו טינ טסייוו רענייק ,ןייז ןָאק סע :ל?ערעב

 טסלָאזפג :ןעבירשענ טהעטש זנוא ייב ארמג רעד ןיא יװ ,ןעג

 טסייוו שטנעמ ַא יװ ױזַא ןוא ."טדיוט ן'ראפ גָאט ַא ןוהט הבושת

 ן'ראפ ןוהט ּפַאח א םהיא ןָאק תומה:ךאלמ רעד ןעוו ,טינ ךָאד

 ...ןכל ,לעגרָאג

 א ,דער יד ןענַאלשענרעביא ווַאטסירּפ רעד םהיא טָאה ָאד

 םהיא לָאז עמ ,ןעסייהעג ןוא ןעסיורד ןופ עיצילַאּפ ןָאהטעג ףור

 ייב זיא ,רעטרעוו עניזָאד יד טרעהרעד .ןײרַא "רדח, ןיא ןעמענ
 ןערָאװעג זיא בוטש ןיא ןוא ,גינעווניא ןערָאװעג טפהיקרעפ ןעלרעב

 .ןעטריוט ַא ןעגָארטענסױרַא טלָאװ עמ יװ ךיילג ,ןייוועג ַא

 רהָאװעג קילּפעט ןיא ןעמ זיא דלַאב זא ,ךיז טהעטשרעפ עס

 ןוא ,ןערעדנַא ן'זיב טדָאטש קע ןייא ןופ השעמ רעד ןופ ןערָאװעג
 ךָאנ טרהיפ עמ יוװ ,ןעהעז ןעסַאג עֶלַא ןופ ןעפָאלעגפיונוצ זיא ןעמ |

 ,טסייה סָאד .סָאװ רַאפ טינ טסייוו עמ ,ןיירַא "רדח, ןיא ןעדיא ַא

 ,טסייה סָאװ ;ןערָאװעג רהָאװעג ןיוש ןעמ זיא -- סָאװ רַאפ
 -עג טָאה עמ טרפבו ?ערעוװ רהָאוװעג טינ קילּפעט ןיא טעוװ עמ
 ,ןייוו טימ ל?עשעלפ ַא ןעגָארטעג טָאה שטיווָאנַאװיא ןמה זַא ,ןעהעז
 זיא ךַאז יד .טנעטַאּפ ַא ןהֶא ןעפיוקרעפ וצ ףיוא טכַאמ לערעב סָאװ
 ? עמירוט יצ ,ףָארטש ?ןעמוק רַאפרעד םהיא ןָאק סָאװ --- רָאנ
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 ,תוחומ יד טפראשעג ךיז ןעדיא רעקילּפעט יד ןעבָאה ףיורעד ףיוא
 ףיוא יו ,רהעמ ךס ַא ןצבק םעד לערעב ףיױוא טאהעג תונמחר ןוא

 וצרעד םהיא ןעטלעה טנָאקעג טשינ ןוא ,דיננ םעד רעב-םולש

 .ץכערק ַא טימ ןעדייס ,טינראג

 .ר ?עטיּפַאק

 .רע כ ער ב רע פ ַא ךָא

 ײלּפעט יד וצ ךיז ןעמונעג גָאט םעד טָאה שטיוװָאנַאװיא ןמה

 םענענייא םעד טָאה רע .ןפוא רעדנַא ןייא ףיוא רָאנ ןעדיא רעק

 ,ךילטנעגייא ,טָאה סָאװ ,ןעכלעזַא ,ןעדיא ַא ךָאנ טקַאּפעג גָאט

 זיא'ס :השעמ יד ןעוועג ױזַא זיא'ס רָאנ ,טגידניזרעפ טינרָאג

 רעד טָאה .רוחב רעד ךינעה ,רעפלעהעב ַא קילפעט ןיא ןעוועג
 רעד טָאה .בילידוד רעדורב ןערעטלע ןייֵא טַאהעג ךינעה רעגיזָאד

 טָאה ןוא וויזירּפ םוצ רהָאי סניטנייה ןהעטש טפרַאדעב בילדדוד

 ןיא ךינעה רעדורב רערעדנַא ןייז ?ייוו ,עטָאנל ַא ןעבָאה טלָאװעג

 טנַאזעג טָאה יוזַא -- ,רהָאי ןהעצכַא ןייק ןעוועג טלַא טינ ךָאנ
 רע סָאװ ,ןערעיּפַאּפ ענייז ןעזיוועגסיוא ןעבָאה יוזַא ןוא בילידוד

 סָאד רָאנ .ןיסייה ןיא עיװטסטוסירּפ רעד ןיא טלעטשעגוצ טָאה

 "ןעלעטשוצ , ןוא ןעגָאז ןַאק דיא ַא סָאװ ,גיצניוו ץלַא ךָאנ זיא

 טעװ ,ןיילַא םעניילק ן'פיוא ןוחט קוק ַא ףרַאדעב עמ ; ןערעיּפַאּפ

 -ילַּפ וצ ןעמוקעגנָא זיא .טלַא זיא רע לעיפיוו ,ןעסיוו ןיוש ןעז
 ןוא ,ןיסייה ןייק ןעכינעה ןעלעטשדוצ לָאז רע ,רעיּפַאּפ ַא ן'יקצעס

 -וצ , ןייז ףרַאדעב ,"ןעלעטשדוצ , םהיא טביירש עמ זַא ,יקצעסילּפ
 עמ ןוא קינדַאירװוא םעד םהיא וצ טקישעגנוצ רע טָאה .,"טלעטשעג
 װַאטסירּפ םֹוצ ןערהיפ ֹוצ טכַארבעי ןוא ןעמונעג רוחב םעד טָאה

 - יי | .ןירַא "ןַאטס, ןיא

 טפור עמ סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא םינּפ ס'כינעה ןופ ריַלָאק רעד

 א טאהעג ךָאנ רע טָאה וצרעד ןוא ,"רילָאק-הנושמ-התימ , א ןָא
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 לעסיב א ,טייז ַא ףיוא רע טָאה טקוקעג ןוא ,ניוא ןייא ףיוא עמלעב
 סָאװ ,קערשרעביא רעד טנייה ; ךיוא לעּפעק ן'טימ טלעקַאשעגוצ
 טסייוו רע ,טהעג ןוא טהעטש רע יוװ ,טּפַאחענּפױא םהיא טָאה עמ

 -ענעגוצ םהיא טָאה גנידסלַא סָאד --- ןעוו רַאפ ןוא סָאוװ רַאפ טינ
 "סירּפ ן'פיוא טכַאמעג טָאה רע ןוא ,טייקדליוז ןימ רעדנוזעב ַא ןעב
 -עגרָאפ זיא ייז ןעשיווצ ןוא ,קורדנייא ןעטונ ןייק טשינ רָאג וװַאט
 : סעומש רעגידעבעל ַא רָאנ ,רעצדוק ַא ןעמוק

 -ילּפ םהיא טָאה --- ? רעקעלרעלעט ךינעה ,וד טזיב סָאד ---
 .ּפָארַא ןעביוא ןופ םהיא טכַארטעב ןוא ןָאהטעג ּפַאח ַא יקצעס

 ךינעה םהיא טָאה --- .רעקעלרעלעט ךינעה ךיא ןיב סָאד ---

 טפור סָאד זַא ,טנעכערעב דלַאב טָאה ןוא ,גיצייג רָאנ טרעפטנעעג
 -רעפ רע טָאה ,ביל-דוד רעדורב ןייז ןופ וויזירּפ ן'חוכמ םהיא ןעמ
 ךיא -- :ןענערפ םהיא ייב טעװ עמ רעדייא ךָאנ ,רעהירפ .טּפַאח

 ...1 טינ זַא ,דיא ט ןיב ךיא יוװ ,רהָאי ןהעצכַא ןייק טלַא טינ ךָאנ ןיב

 םהיא טָאה -- !םינוט-םוי ןוא םיתבש ץוח ַא ?ױזַא --
 -יוא יד ןיא ךיילג םהיא ןָאהטעג קוק ַא ןוא טרעפטנעעג יקצעסילּפ

 זיא קוק ןעגיזָאד םעד ןופ .עמלעב יד ןעהעזרעד ןוא ןיירַא ןעג

 -ַאק ןוא ךיוב ןיא טלַאק ,ןעגיוא יד ןיא רעטסניפ ןערָאװעג ןעכינעה

 ןייא ןיא ןעניולפענכרוד םהיא זיא'ס ןוא ,ןעצרַאה ן'פיוא ענטומעל

 ןעלַאפרַאפ ,עטָאנל סיוא,ה :ּפָאק ןיא הבשחמ עגירעיורט ַא עגד

 ןוהט הבוט ַא טַאהעג קשח קרַאטש טָאה ךינעה ןוא .,,7! ביל-דוד

 ַא רַאפ טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה רע ןוא ,ךאבענ רעדורב םעד

 רַאפ ,ךיז טדערעצ לָאמ ַא טימ ןוא ןושל ןעמוקעב טָאה ןוא ןלדתש
 טינ רהעמ ןיב ךיא זַא ,ךייא רעווש ךיא, ; רעסאו רַאפ ןוא רעייפ

 ַא ןהֶא ךָאנ רשפא רעדָא ,שדוח ַא טימ רהָאי ןהעצעבעיז יוװ טלַא

 טקוק !םולשב םייהַא ןעמוק ןעבעלרעד ױזַא לָאז ךיא ,שדוח

 זנוא ייב זיא'ס ,רעטלע רשפא סיוא העז ךיא סָאװ ,ףיורעד טינ

 ןֶא רהֶאי ןהעצפופ ןופ סָאװ ,סָאד טסייה סכואוו ַאזַא ,ע'לדנ ַאזַא
 ....לעדרעב ַא זנוא ייב ןעטיש ןָא ךיז טביוה
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 ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעג ,טקוקעג ןעכינעה ףיוא טָאה יקצעסילּפ
 וד סָאװ ,עמלעב ןייד וצ 8 : טדער רענייא יו ,טלעכיימשעג ןוא

 לע'מינּפ ןייד ןופ רילאק-חנושמ-חתימ םֹוצ ןוא ,גיוא ן'םיוא טסָאה

 רע טָאה םעֶדְכָאנ .."ןעבעלכ ,לעדרעב סָאד יקַאט ריד טסַאּפ

 עגייז ןעקוקרעביא ָאד טעוו רע זיב זַא ,יקסטָאפ םוצ ןָאהטעג גָאז ַא

 ,ןיירַא "רדח, ןיא ּפָארַא ןערהיפּפָארַא םהיא רע לָאז ןערעיּפַאּפ

 ,הטומ ןעצנַאנ םעד לָאמ ַא טימ ןערהָאװעגנָא טָאה ךינעה ןוא

 ןיא ןוא ,דימת יו טדיוט רהעמ ךָאנ ןערָאװעג םהיא זיא םינּפ סָאד
 ףיוא ךַאבענ רעדורב םעד ןעבָארגעב רע טָאה ךיז ייב ןעצרַאה

 זיא העוו ןוא ךֶא זַא ,בילידוד ,תורצ ףיוא טזיב ,יוא, :  גיבייא

 .."!ריד

 ?שטַאק ,לעניופ ַא רוּפצ ,שטנעמ ַא םדָא ,וד ,סיוא רָאנ רעה ---

 סָאװ ? ןיירַא טנעמושטָאק ןיא רעהַא ֹוד טסמוק יוװ ! ךיז קוד עק

 ? ט'רסמ'עג ךידז טָאה רעוװ ןוא טּפוטשרַאפ וד טסָאה השעמ ַא רַאפ

 "רַאּפ םעיינ םוצ רעטיור רעד לערעב ןעפורעגנָא ךיז טָאה ױזַא

 ןופ רעקילּפעט רעב-םולש דיגנ רעד ןוא ,רוחב םעד ךינעה וצ ,ןיוש

 ם'נופ ןעטכַארטעב ןעמונעג ןעטייוורעד ןופ םהיא טָאה קילּפעט

 םהיא טָאה עמ סָאװ ,בנג ַא טכַארטעב עמ יװ ,סיפ יד זיב ּפָאק

 -עב טָאה טייז ןייז ןופ ךינעה .הבנג ַא טימ טּפַאחעג סָאװ-רָאנ

 סָאװ ,תולעּפתה סיורג ןופ ןוא ,רעלוד ַא יוװ ,דיגנ םעד טכַארט

 ןעשטעבעלעב ןעביוהעגנָא רע טָאה ,דיגנ םעד טָא ךיז רַאפ טהעז רע

 לערעב ןוא .טדער רע סָאװ טסואוועג טשינ ןייֵלַא ,גנוצ רעד טימ

 ןעוועג ,ןיוש ןעסייוו רימ יוװ ,ןָא דימת ןופ זיא סָאװ ,רעטיור רעד

 טלָאמעד ךעלטרעוו ןעגָאז טָאהעג בעיל ,ןױשרַאּפ רעכיליירפ ַא

 טציא ָאד ךיז טָאה ,תבש ףיוא טַאהעג טינ טָאה רע ןעוו ,וליפא

 ,רוחב ןעשירַאנ ם'נופ קזוח טכַאמעג ,טלעטשעגסיוא דיגנ ן'רַאפ

 ךיז טנעגענעב רע זַא ,ןַאמערָא ןייֵא ןופ זיא רענייטש רעד יו

 ןנא ,ךיז ןופ לזמ-םילש ןערעסעדנ ַא ךָאנ ,ןַאמערָא ןערעדנַא ן'טימ



 698 ּמַאטע ן'טומ

 טימ םענעי וצ רע טערט ,ןעגינעגרעפ ןעבָאה לָאז דיגנ רעד ידכב

 .סיפ יד

 ךָאנ ןיילַא טינ סייוו ךיא ,רימ טימ ָאד השעמ ַא זיא'ס ---

 אישק ַא ,סייוו ךיא ,רעמָאט ! רימ זיא העוו ,ביל-דוד ןיימ ,סָאװ

 ירַאפ א רע זיא ,ךיא ןהעצכַא ןופ רהעמ סָאװטע ,השעמ א ףיוא

 ...הלילח רענעלַאפ

 םורַא יו ,השעמ יד טלהעצרעד ,ךינעה טעשטעבעלעב ױזַא

 ;רעביא םהיא טגָאלש רעטיור רעד לערעב ןוא ,רעהַא טמוק רע

 ? ץלָאהקיּפ ןב הטוש וד ,ןעפיל יד טימ וד טשטַאּפ סָאװ ---

 !ןושל בעג ,עקרימ ! רעטרעוו גָאז

 םהיא וצ טכַאמ -- ,ךַאבעג ביל-דוד ןיימ סָאוו גָאז ךיא ---

 גערפ ַא טוהט ןוא ןעטימ ןיא ּפִא םיצולּפ ךיז טלעטש ןוא ךינעה

 : ןעטיור םעד לערעב ייב
 ןעניוא יד ןיא רעגײטשַא ךייֵא ייב סיוא העז ױזַא יוװ ---

 | | ? ךיא

 -ארּפ ַא יװ סיוא טסהעז וד ? סיוא טסהעז וד ױזַא יו ---
 רעד ןופ ןיילַא ךיז טכַאלעצ ןוא ?לעהעב םהיא טרעפטנע --- ,םדא
 םעד ...ךיוא טכַאל דיגנ רעד יצ ,דיגנ ן'פיוא טקוק ןוא ,המכח
 ,ךינעה לזמ-םילש םעד טכַארטעב רע .טינ ךיז טכַאל רעבָא דיגנ
 וצ ,ךיז טרעדנואוו ןוא ,ןעסילשענּפָאךעסירענּפָא טהעג רע יװ
 ? טלעוו רעד ףיוא סכלעזַא טבעל ,רענייטשא ,סָאװ

 ן'םיוא גיוא ןייא טימ טקוק ןוא ךינעה טגָאז --- ! ןיינ ---

 ! ךיא ןיימ סָאד טינ -- .ןעלרעב ףיוא עמלעב רעד טימ .ןוא דיננ
 4 רימ ןעבעגעג ה ה י א טלָאװ ,רענײטשַא ,לעיפיוו ,ןיימ ךיא

 ? ןעבעגענ סָאוװ ---

 .ךיא ןיימ ,סָאד טסייה ,ןערהָאי --

 רהעמ טשינ זַא ,ןעכער ךיא ?טלַא טזיב וד ?עיפיוו .? ַא --
 ? קישטימס ַא טימ ךָאנ רשפא ןוא ,גיצנַאוװצ ןוא ייווצ רהֶאי א יו
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 זעגסױרַא שזַא סעכ רַאפ ןוא ניטהעווצרַאה רַאפ טָאה ךינעה
 ןעטיור םעד לערעב ףיוא ןעלַאפעגנָא זיא ןוא שטיווק ַא טזאל

 .ןעליוק טלָאװעג םהיא טָאה רענעי יוװ ךיילנ

 טשרע ?סָאװ רהיא טדער סָאװ ? העד רסח יצ ,ענושמ ---
 טימ ןוא ,סָאד טסייה רהֶאי ןערָאװעג בילדדוד גיצנַאװצ גנַאֿל טינ

 רערעייא ןובשח רעד טנייה ,לכח-ךס רימ ןופ רעטלע ןעבלַאהטירד

 | ! טרערעג סָאד טסייה יבא ? זיא ואוו

 ױזַא ,טסיװ ױזַא ןעחעזעגסיוא השעמ תעשב טָאה ךינעה ןוא

 לעיפ ױזַא ןעניוצעגסיוא ןעגעלעג זיא םינּפ ןייז ףיוא ,גירעיורט

 טָאה ןוא טריסערעטניארעפ ךיז טָאה ןייֵלַא דיגנ רעד זא ,תונמחר

 : ןָאהטעג גערפ ַא םהיא

 עט וו ,םינפַא ,רעדירב ייווצ ,סָאר טסייה ,טנעז רהיא ---

 ? סיוא טהעז

 ןוא ,סָאד טסייה עמַאמ רעטלַא ןייֵא טימ רעדירב ייװצ ---

 ַא לערעדורב ַא ךָאנ ןוא ,טנעיד .ןהעציירד רהָאי ַא ןופ ?עדיימ ַא

 -יילק ייווצ ךעלדיימ ךָאנ ןוא ,טשרמולכ טיילק א ןיא סרענעלק

 ןייז ףיוא ןוא ,עלעגנוי א הרות-דומלת רעד ןיא םענייא טימ ,ענ

 ןעמענ ןעגעמ ,רע קעװַא טהעג .סחו הלילח רעמָאט ןוא ,עלַא ּפָאק

 ..עֶלַא רעזייה יד רעביא ןהעג ןוא רימ סעברָאט יד

 ןץטימ השעמ עצנַאג יד ,ןָאק רע ױזַא יו ,טלהעצרעד ךינעה ןוא

 םהיא טָאה רעצימע ,םינּפַא ,סָאװ ,עטָאנפ רעד טימ ,וויזירּפ

 ןָאק רע שטָאח ,רהָאי ןהעצכַא ןופ רעטלע זיא רע זַא ,ט'רסמ'עג

 ןייק טלַא טינ ךָאנ זיא רע זַא ,אתיירואד העובש ַא ןערעווש ןהעג

 ךיז טיש ,סיעכהל וצ ףיוא יו ,ןטש-חשעמ םיּפע רָאנ ,ןהעצכַא

 "טהעז רע זַא ,םהיא ףיוא ןעגָאז עלַא ןוא ,דרָאב ַא ,ןעכינעה ,םהיא

 ,יוזַא דלַאב יז ;רהעמ טינ ביוא ,גיצנַאװצ רהָאֹי ַא ןופ סיוא

 טנייה ,טינ לעקערב ַא וליפא עטָאנל ןייק ביל-דוד טינ ךָאד טָאה

 - :41"קעװַא רע טכירק, חלילח רעמָאט ,ןוהט ייז ןעלעוו סָאװ
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 ,טייז א ףיוא עמלעב רעד טימ ּפָא ךיז טעווערעק ךינעה ןוא-
 ךיז טשיוו ןוא זָאנ יד סיוא-טציינש ,טשרמולכ ןעטסוחה ןָא טביוה
 .ןעגיוא יד

 יסיורַא נידנעליוו טינ ךיז טָאה --- ...תונמחר ַא ךַאבענ ---

 ,דיגנ ם'ייב טּפַאחעג
 "ענוצ רעטיור רעד לערעב םהיא טָאה -- !לזמיםילש ַא --

 -ענ קזוח יא טיידעב טָאה סָאוו ,עלעכיימש בלַאה ַא טימ ןעבעג

 ןיא ,ןָא םהיא טקוק רחיא יו ,רע -- .טַאהעגנ תונמחר יא ,טכַאמ
 ןיא -- םהיא ןעק ךיא -- רענייז רעדורב רעד ןוא ,לזמ-םילש ַא

 טקנופ ,טַאדלַָאס ַא ראפ ױזַא ניוט רע .;רעטשטעווקעצ ַא טָאלג

 : ...ךיא יו ױזַא
 גוט ,רעטיור רעד ?ערעב ,רע זַא ,ןהעז לָאז עמ ידכב ןוא

 לעסיפ עמורק סָאד סיורַא רע טלעטש ,טַאדלָאס ןייק רַאפ טינ יקַאט

 | .סנייז

 .ה ?עטיּפַאק

 .טרהירענ טָאה פַאטע רעד

 ,עטבכישעג רעזנוא רָאפ טמוק סע סָאװ ,גָאט ןעניזָאד םעד זיב

 "םולש דיננ רעקילּפעט םעד ךיז טָאה טונימ רעטצעל רעד זיב ןוא

 םהיא טעװ עמ זַא ,טביולגעג טשינ קילּפעט ןופ רעקילּפעט רעב

 עצנַאנ יד ךיז טָאה רע .,ןיסייה ןיא ּפַאטע ן'טימ ןעקיש ןוא ןעמענ

 ףָאנ .תובא-תוכז טכוזענ ,ןערעיּפַאּפ ןעבירשענ ,ט'הירב'עג טייצ

 זַא ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא טנעלעג ךיז טָאה יקצעסילּפ

 ןייק קילּפעט ןופ רעיצַאּפש א ןעכַאמ לָאז דיגנ רעקילּפעט רעזנוא

 ..סופ וצ אקוד ןוא ,ּפַאטע ן'טימ ןיסייה

 םהיא טָאה -- ! םילגר יד טימ אינעמ וא ׁשיִאידיִאַּפ יט ---

 בלַאה ןוא שיסור ףיוא בלַאה טנָאזעג שטיװָאנַאװיא ןמח

 וצ ףיױא יו ןוא .זיא רענייטש ןייז יו ,שדוק-ןושל ףיוא
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 רעמערָאװ ַא ,רעניטכיפ א ןעװעג נָאט רעד ןיא ,סיעכהל
 רעד ןעגנַאנענטױרַא זיא הּפוח רעד ןופ ןתח ַא יו .גָאט-רעמוז
 טיירנעגנָא ,רובנ ַא יו ךיליירפ ,לענוק-ןוז רעגירעייפ רעניכעלייק

 טימ ןעמעלא ןעטביילעב ,עזייר ענידלעמיה עסיורג יד ןעכַאמ וצ

  ףענייק ,טײקמערַאװ ןייז טימ ןעכילטיא ןעסיגעב ןוא ןייש ןייז
 טנערבעצ רע תעשב ,ץיה ןייז ןופ ןעטלַאהעבסיױוא טינ ךיז טעוו

 רעמערק .ןעװיוא:ךלַאק א יו ,דרע יד ןָא טהילנ ןוא טוגנ ךיז
 ערעייז --- תוכָאלמ-ילעב ,ןעמָארק ערעייז טזָאלעגרעביא ןעבָאה

 ןעננַאנעג זיא ןעמ ןוא ,םירדח ערעייז --- םידמלמ ,ןעטַאטשרַאוװ
 רעקילפעט יד ןוא .ּפַאטע ן'טימ דיננ םעד טרהיפ עמ יװ ,ןעקוק
 -ענּפָארַא ןייֵא טימ טהעטש רע יו ,דיננ םעד טכַארטעב ,ןעדיא
 "עב עמ ןַא ,ערעדנַא סָאד סנייא טנָאזעג ייז ןעבָאה ,ּפָאק ןעטזָאל
 ןיא ךיז ייב גינעווניא ןוא ;רסומ ַא ןעמענּפָארַא רָאנ ךיז ףרַאד

 ןעבָאה תונמחר .המקנ ַא טבעלרעד ,טלעווקעג ןעמ טָאה ןעצרַאה
 ךינעה ףיוא ןוא ךאבענ ןעטיור םעד לערעב ףיוא טָאהעג רָאנ ייז
 ןעגָארטעגסױרַא ןעמ טָאה ןעגעװו ס'דיגנ םעד ןופ .רוחב םעד
 -נא ךָאנ טימ סעקשטַאק ענעטָארבעג ,ןעשטעליוק ענעטכַאלפעג
 ןעטיור םעד ?לערעב ןוא .ןירַא געוו ןיא גרַאװנעסע םינימ ערעד
 ,עסלוב ַא ןענָארט וצ טכארבעג רעדניק יד טימ בייוו סָאד טָאה
 ךינעה ןייא רָאנ ,?עבָאנק ןעננוי טומשז ַא טימ סעילפָאטרַאק-שיפ
 ךיז ןעבָאה ;ןיירא געװ ןיא זייּפש םוש ַא ןהֶא ןעבילבענ זיא
 ןוא תונמחר רַאפ טנעלעגפיונוצ ךיז ,עדמערפ-רליוו טקוקעגמורַא
 "עביצ טימ ךעלשיפ רַאֹּפ ַא ,טיורב ַא ןענעווטענייז ןופ טפיוקעג
 ּפַאטע םעד ןעמענעגרעביא ןעמ טָאה םילכאמ עלַא יד ןוא .סעל
 רָאג ןעמונעגוצ גנידסלַא סָאד טָאה ּפַאטע רעד ן . ,דנעה יד ףיוא
 טרענימענ טינ טעוו'ס ,ץנַאנ ןייז טעוו'ס זַא ,טנָאזעגוצ ,ךילדניירפ
 ךיז טָאה שטיװָאנַאװיא ןמח ןוא .,וליפא רָאה ַא ןופרעד ןערעוו
 ,פַאטע םוצ ןָאהטעג גָאז ַא ןוא קינַאנ ן'פיוא ךיז ייב ןעזיוועב
 םהיא ךָאנ ןוא ,טרהירעג טָאה ּפַאטע רעד ןוא ,ןערהיר לָאז רע
 ,קילּפעט ץנַאג
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 ,יקסטָאס םעד ערווַאל ןייא ןופ ןײנַאטשעב זיא ּפַאטע רעד
 גירָאה ךיוה ַא טימ ,עקטיווס רענירָאה ַא טיס שפנ רעגירָאה ַא
 טימ ןעביוא ןופ ,ןעקעטש ןעטשוװעקוס ןעסיורג ַא טימ א לעטיה
 קיטש ףרַאש ַא טימ ןעטנוא ןופ ןוא עקלַאג רענרעצליה רעסיורג ַא
 -לַאזעג יד טימ סעקשטאק ענעטָארבעג יד .זיּבש א יװ ןעזייַא
 סעקלוב יד ,םערָא ןייא רעטנוא ןעמונרעפ רע טָאה ךעלש  ענעצ
 ,םערָא ןערעדנַא ן'רעטנוא --- תוקרי רָאש יד טימ לעבָאנק ן'טימ
 רעד ןוא ,םעזוב ןיא טנערָאפ טקעטשרעפ רע טָאה טרָאּפַאר םעד
 עמ יװ ,רעכיג ךס ַא ,ךיג ןיירַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז טָאה םלוע
 סָאװ ,ןופרעד ןעמונעג ךיז טָאה טייקכיג יד .ןעלעטשרַאפ ךיז ןָאק
 סױרַא ,ןערעוו רוטּפ ןיוש טלָאװעג ןעבָאה ןעטנַאטסערַא ערעזנוא
 לָאז רע ,יקסטָאס םעד ןערװַאל ןעטעבעג ,טדָאטש רעד ןופ רעכיג
 -סױרַא טליופענ טינ ךיז ןעבָאה סָאװ ,גרַאװניילק סָאד ןעביירטעצ
 טָאה ;ןעלהימ טייז רענעי ףיוא שזַא ,טייוו-טעה ייז ןעטיילגעב
 ,ץיּפש םענרעזייַא ן'טימ ןעקעטש ןעגנַאל םעד ןעביוהעגפיוא ערווַאל
 -ָארשעגרעביא יד יװ ,ןעפָאלעצ ךיז ןענעז םיסיידנוק הרבח ןוא
 ץ'םיוא ןיילַא ןעבילבעג ןענעז ןעטנַאטסערַא יד ןוא ,ךעלגיופ ענעק
 ןעביוהעגנָא ,טעּפמיא אזַא טימ ןעפיופ טרעהעגפיוא ,דלעפ ןעיירפ
 ּפַאטע ן'טימ ןָאהטעג סעומש ַא ןוא טירט ערענעלק לעסיבַא ןעכַאמ
 -רעביא ?עסיב א ןוא זָארג םענירג ן'פיוא לעסיב ַא ךיז ןעצעזוצ חוכמ
 ,םעהטָא םעד ןעּפַאח

 טינרָאג זיא ,יקסטָאס רעד ערװַאל טסייה סָאד ,ּפַאטע רעד
 אקוד םהיא ייב סָאד טָאה עמ .שנעמ רעטכעלש אזא ןעוועג
 ֿפעסיב ַא טלָאװעג ךיוא ןיילַא טָאה רע זַא ,טרפבו ,ט'לעוּפ'עג ךיג
 ,ןעּפַאחרעביא טַאהעג קשח קרַאטש טָאה ןוא ךיז ןעהורּפִא ןיוש
 'טָאה חיר רעד סָאװ ,סעקשטַאק ענעטָארבעג ענעי ןופ ןעכוזרעפ
 -עליוק עשידיא יד ןופ .זָאנ ןיא טלעציקעג געוו ןעצנַאג ַא םהיא
 ךעלקיטש רָאּפ ַא ןעכערבּפָא טבורּפעג וליפא ןיוש רע טָאה ןעשט
 ףיױא ;םעט ן'פיוא םוג ץנַאג ןענעז ייז זַא ,ןענופעג טָאה ןוא
 לעבָאנק ן'טימ םענייאניא סָאװ ,טכוזרעפ רע טָאה ךעלשיפ יד ןופ
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 ןעטנאטסערַא יד תמחמ ןוא גיד'השקשינ רָאנ ןעוועג סָאד זיא
 יד ןעבָאה ,ןעטניה ןופ ּפַאטע רעד ןוא רעהירפ ןעננַאנעג ןענעז
 ייז ןַא ןוא ,טעייק ּפַאטע רעד זַא ,טקרעמעב טשינ ןעטנַאטסערַא
 טסעומשעגרעביא ךיז ןעשיווצ ייז ןעבָאה ,טקוקעגמורַא ךיז ןעבָאה
 | .שיריא ףיוא ךיז

 ןוא דיננ רעד טגָאז --- .קאמשעג ץנַאנ ט'לכַא לרע רעד ---

 ןיא טקור ןוא שטעליוק םעד טּפיינק רע יװ ,ןערוװַאל ףיוא טקוק
 | ,םינּפ

 רעד לערעב טכַאמ -- ."טינ ערה-ןיע ןייק , שטָאח טגָאז ---
 -חעווש ךייא ןָאק ךיא --- .זיא רעגייטש ןייז יו ,ךיליירפ רעטיור
 -עּפַא ןעמוקַאב ,גידנעקוק םהיא ףיוא ,בָאה ךיא זַא ,תונמאנב ןער
 ךָאנ ריד ט'שלח עס ?ךינעה ,וד טסנָאז סָאװ .ןעסע םוצ טיט
 | | ? ןטק-תילט ן'רעטנוא טינ

 ,םיילש יד ןָאהטענ גנולש ןעקַאמשענ ַא טָאה רוחב רעד ךינעה

 -עג גָאז ַא ייברעד ןוא ,חרנ חלעמ זיא רע תעשב סכָא ןייַא יו
 : ךַארּפש רעטרהעקעגרעביא ןייז ףיוא ןעבעג

 רָאנ ,גירעגנוה ןיב ךיא זַא ,טינ ךיא ןָאק קרַאטש ןעגָאז ---

 .סָאװ ןייז לָאז'ס ,ךיא טלָאװ ןעמונעג סיּפע ,יתיתכהמ ,ליומ ןיא
 רעד ןָא ךיז טפור --- .גנידסלַא ןַאהרַאפ זיא רימ ייב ---

 -  .ֿפַאטע ן'פיוא קוק א טּפַאח ןוא דיגנ
 "סלַא טינ ְךָאְנ טסייה ,ןעפנָארב לעסיבַא ןהֶָא ,רימ ייב ---

 טימ רעביא סָאד ט'רזח ןוא רעטיור רעד ?ערעב טכַאמ --- .נניד

 ןהעטשרעפ לָאז ?רע רעד ידכב ,שיסור ףיוא לָאמ ַא ךָאנ ןויכ ַא
 | | .טדער עמ סָאװ ןופ

 "ײװ זעב ָאש יקלירוה זעב אש ,ערװַאל ,ַאדװַארּפ ישט ---
 /  .ֿפַאטע םוצ ךַאמ ַא רעטיור רעד לערעב טוהט -- *7 ווָאב

 ץנַאג ּפַאטע רעד םהיא טרעפטנע -- ** !שזעשזווַא ---

 | .טסנרע

 ? ןהייצ ןהָא יװ זיא ןעפנָארב ןהָא זַא ,ערוװַאל ,תמא זיא'ס +
 !ואדוא +=
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 ,רעטרעוו טימ ןעפרַאװעגרעביא גנַאל ױזַא ךיז טָאה עמ ןוא
 ןופ טייוו טינ ןיא'ס יו יױזַא : םלוע ם'ייב ןעבילבעג זיא'ס זיב

 יד ןופ רענייא לָאז ,טסרעוװו רֶאּפ ַא ?כה-ךס ,ווָאנַארג ןייק ןענַאד

 ַא ,רעננוי ןיא רע ,ךילטנייוועג רוחב רעד ךינעה ,ןעטנַאטסערַא

 לעשעלפ ַא ןעגנערב ןוא סופ ןייא ףיוא וצוצניחַא ןוהט גנורּפש
 -ּפעט רעב-םולש ,ןעטנַאטסערַא ייווצ עגירעביא יד ןוא ,ןעפנָארב
 ףיוא םהיא ןעמענ ,רעטיור רעד לערעב ןוא קילּפעט ןופ רעקיל
 עמ ןוא .ןעפיטטנא טינ טעװ רע זַא ,תוברע רעייז ףיוא ,ךיז
 פענרעב ַא ףיוא ,דלעפ ןעטימ ןיא זָארנ ן'פיוא טצעזעגוצ ךיז טָאה
 טוָאלעגניירַא ךיז ןעבָאה ןעטנַאטסערַא עדייב ,םיוב ַא רעטנוא

 ןוא ייז ןעבענ טצעזעב ךיז טָאה ּפַאטע רעד ןוא ,סעומש ַא ןיא
 ,ווָאנַארג ןייק געוו ן'פיוא ,ןיִחַא טקוקעג

 .} ?עטיּפַאק

 .םיאטח עטלא םהיא טנַאמרעד רע

 ,ףַארגָאטַאפ א שטָאח רעדָא רעלהַאמ ַא ןייז לָאז ךיא ןעוו
 סָאװ ,תושפנ יירד יד ,עּפורג עניזָאד יד טּפַאחענּפָארַא ךיא טלָאװ

 ַא רעטנוא ,לעגרעב ן'פיוא ,דלעפ ןעטימ ןיא ןעש ױזַא 'ןיז ןעציז

 -כַאו עס סָאװ ,םיוב ַא ,ךעלטעלב ענירג עניילק טימ םיובנערַאב

 ןענעז סָאװ ,ךעלרַאב םינימ ענעי ,ךעלרַאב-דלעפ םהיא היוא ןעס

 ןיא ןעמענ טינ ייז ןָאק עמ סָאװ ןוא ,ךעלדנייטש ןופ רעטרַאה

 טָאג ייז טָאה סָאװ ףיוא ,טינ טסייוו עמ סָאװ ןוא ,ןיירַא ליומ

 טימ יססטָאס םעד ערוװַאל ןעשיווצ ...טלעוו רעד ףיוא ןעפאשעב

 ןעטיור םעד לערעב ןוא טייז ןייא ןופ ?עטיה ןעגירָאה ןעכיוה םעד

 טימ םינּפ ןעגידווערהיר ןעטיור ן'טימ ןוא סופ ןעמורק ן'טימ

 רעקילפעט רעזנוא טָאה ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ךעלרעּפמייוו

 ךעלעגיוא עניילק יד טימ קילּפעט ןופ רעקילּפעט רעב-םולש דיגנ
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 -נעוועג רעצרַאװש רעיינ רעד טימ ,?עדרעב ןערעטיש ן'טימ ןוא
 ן'םיוא טעקשַאק םענעדייז ןעגיד'תבש ן'טימ ןוא עטָאּפַאק רענעט
 יו רעדָא ,םיתב-ילעב ןעשיווצ ןתוחמ ַא יװ ןעהעזעגסיוא ,ּפָאק
 ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עטסָארּפ ןעשיווצ ןױשרַאּפ רענעביוהעג ַא
 טסייו שנעמ אזא .םענייאניא םהיא טימ ןעציז וצ ערהע יד
 ךיז רע טלַאה ןעטלַאה ,טסייה סָאד ,ןעטלַאה וצ ךיז ױזַא יו ,ןיוש
 טשינ טרָאפ רָאנ ,ןעמעלַא טימ ךיילג טשרמולכ ,טסָארּפ טשרמולכ
 רע סָאװ ,ןעמ טדער םעד ןופ ,ליוו רע סָאװ ןופ ,עלַא סָאװ ,סָאד
 -רעביא רע געמ ,טדער רענעי זַא ןוא ,ןערעה ןעמ ףרַאדעב ,טגָאז
 וי : .ןעטימ ןיא ןעגָאלש

 גָאז ַא רע טָאה -- ?ץיה רעד ףיוא רהיא טגָאז סָאװ ---
 ןָאהטענ קוק ַא ןוא ץפיז ַא טימ ןעטיור םעד פערעב וצ ןָאהטעג
 סנעגיובנעלע יד ןיב ?עברַא יד טעשטַאקרעפ ,םורַא ןוא םורַא
 .ּפָאק ן'רעביא ?עטעקשַאק םענעדייז ן'טימ טכָאפעג ךיז ןוא

 טרעפטנעעג לערעב םהיא טָאה --- .טלַאק טינ זיא'ס ,ָאי --
 .טקוק דיגנ רעד ואוו ,ןיהַא ןָאהטעג קוק ַא ךיוא ןוא |

 רעד ךיז טוהט -- .ןעגער ןייק ןייז םינ שטָאח לָאז'ס ---
 .לעמיה ן'םיוא ףױרַא קוק ַא ןוא גָאז ַא רעטייוו דיגנ

 -- !רעדיילק ענעדייז יד וצ יקַאט ןזנוא טסַאּפ סע ,ָאי --
 .טקוק דיגנ רעד ואוו ,ןיחַא טקוק ןוא לערעב ךָאנ םהיא טיג

 ךיז טנָאז --- .רמוש רעזנוא לרע רעטכעלש ןייק טינ --
 סָאװ ,ןעגידעל ַא ןעגָאװ ןעגנַאל ַא ףיוא טקוק ןוא דיגנ רעד רעטייוו
 ןיילק ַא ןוא ןעסכָא עסיורג רַאּפ ַא טימ ייברַאֿפ ךרוד-טרהָאפ
 .שטייב רעד טימ טהערד ןוא ןעגָאװ ן'פיוא טציז לעצעגייש

 / ואוו ,ןיהַא טסוק ןוא לערעב טכַאמ -- ? רמוש רעזנוא ---
 יירד הרפכ יד םהיא ראפ ןייז ןעגעמ סע --- .טקוק דיגנ רעד
 טכַאמ רע זַא ,ןַאמערָא ןייֵא ןע'רסמ ןעהעג סָאװ ,עכלעזַא ןעדיא
 ןעשיווצ ייז טגָארטעצ ןוא סעקניזָאר ןופ ןייוו ךעלשעלפ עכילטע
 רעדניק ןוא בייוו טימ ןופרעד טבעל ןוא שודיק ףיוא עטנַאקַאב
 ,ןערהָאי המכו המכ ןיוש
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 ריננ רעד רעביא םהיא טנָאלש --- ?רהיא טניימ יו ---
 -ַארנ ןייק טהענ סָאװ ,געװ ן'פיוא טקוק ןוא דער יד ןעטימ ןיא

 ,ןערעוו טעזנָאלברַאֿפ טינ ןָאק רע ?רהיא םניימ יו --- .ווָאנ
 טפור ױזַא יוװ ,רוחב רעגיזָאד רעד טָא ,הטילּפ ןעכַאמ ךיא ןיימ

 ָ} םהיא רהיא

 טקוק ןוא לערעב טכַאמ -- 3 ץעגב רעדנימש רעד טָא --

 אטוח סיּפע ןעד טָאה רע --- .וװָאנַארנ ןייק טהעג סָאװ ,געוו ן'פיוא

 -ּפִא ןעפרַאד לָאז רע סָאװ ,לאנימירק ַא ןָאהטעג ,ןעוועג לגעב

 .לשמל ,ךיא יװ ױזַא טקנוּפ ,רעכערברַאפ ַאזַא זיא רע ? ןעטערט

 -- 4 השעמ אזא רַאפ ןעמוק ,רענייטשַא ,ךייא ןָאק סָאװ ---

 ןעביוא ןופ ןעלרעב ףיוא טקוק ןוא ּפַאח ַא ךדיגנ רעד םהיא טוהט

 טעייק ,טכַאמענוצ רע טָאה ערעדנַא סָאד ;גיוא ןייא טימ ּפָארַא

 .ןהייצ יד רעטנוא לעזערג ַא השעמ תעשב

 ןייק ?ןייוסעקניזָאר ן'ראפ ?השעמ  רעסָאװ רַאפ --
 רָאנ .טינ יאדוא "לַאנימירק, םעד רַאפ ?עטָאר עקסנַאטסעד,
 ל ףָארטש ַא רַאפ ןענעלפיורַא רימ ףיוא ןָאק עמ סָאװ ,סייוו ךיא
 טעװ סָאװ ? ייז ךיא רעה סָאװ --- ןעריפַארטש ךימ ןעמ ןָאל
 ןעלעוו ,אלימ ? ןעציז ןעדייס ? תולד םעד ? ןעמענ רימ ייב ןעמ
 ,סיּפע ךָאד טנעז רהיא ?רהיא יַאמל .געט רַאּפ ַא ןעציז רימ

 םעד ןעגָאז ךייַא לעװ ךיא ! ןעבעלכ ,דיגנ ַא דיא א ,ערהדןיע ןייק
 רעייַא ףיוא ךיא ,טשינ לעביארַאפ ןייק טָאה ,רעב-םולש בר ,תמא
 ,טײקשירַאנ ַאזַא רעביא "רדח, ןיא ןעסעזעג טינ טלָאװ טרָא
 טרהיפעגנ טינ ךיא טלָאװ ,סנעטשרע  ,רָאנ עצינעמָאּפ ַא רעביא
 ןיא ןיב ךיא ןעוו ,סנעטייווצ ןוא ,תונשקע ןייק עיצילַאּפ טימ
 רַאפ ּפַאטע ן'טימ טרהיפעג טינ ךימ ןעמ טלָאװ ,דנַאטש רעיא
 -רעד טפרַאדַאב טינ רָאג סָאד טלָאװ ןיילַא קילּפעט .ךַאז אזַא
 ַא יװ ,ּפַאטע ץטימ ןהעג לָאז טדָאטש ןופ דיגנ רעד זַא ,ןעזָאל
 ...םינצבק עלַא טימ ךיילנ ,שטנעמ רעטסָארּפ

 אזא ראפ רעטיור רעד לערעב טלָאװ םייצ רעדנַא ןייֵַא ןיא
 ; ריגנ רעקילּפעט ם'נופ קסּפ ןעסואימ ַא ןעּפַאח טנָאקעג ךַארּפש
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 "ריהט יד ּפָאק ן'טימ םהיא ייב טנעפעעג, סיווענ טלָאװ רע
 ןייק ּפַאטע ן'טימ גידנעהעג ,טציא רָאנ .רעטרעוו עכלעזַא ראפ

 .גננידסלַא ךיז ףיֹוא ןעוועג הבהאב ?בקמ רעב-םולש טָאה ,ןיסייה

 ?ערעב ןוא .ליװ עמ סָאװ ןענָאז טנַאקעג םהיא ןעמ טָאה טציא

 טָאה רע טייוו יו ,םהיא טימ טנעכערעג ךיז טָאה רעטיור רעד

 טנעירקעג טינ אקוד ,ךעלעדער עטונ טימ אקוד ןוא ,טנָאקעג רָאנ

 ױזַא דיגנ םוצ סופ ןעפורק ןייז טימ טקורעגוצ ךיז טָאה רע .ךיז

 ןופ .ןעקורקעװַא לעסיבא טזומענ ךיז טָאה דיננ רעד זַא ,טנעהָאנ

 : ןושלה וזב ןעביוהעגנָא טָאה לערעב ןוא ,םהיא

 ךיז ןענעק רימ ןָא ןעוו ןופ ,רעב-םולש בר ,טסייוו רהיא --

 "עג ךיא !ןערהַאי טימ טייצ ַא ןופ ןיוש ךיז ןענעק רימ - ? ןיוש

 -עּב) לעקירוװועװ :ַאזַא טָא ןעוועג ךָאנ טנעז רהיא זַא ,ךייא קנעד

 רהיא .(דרע רעד .ייב טרַאה דנַאה רעד טימ ןעזיוועב טָאה לער
 רהֶאי א טימ רעטלע רשפא ,ןערהָאי עניימ ןיא ןייז טפרַאדַאב

 עדייז ןיימ םורָאװ ,ןעקנעדענ ךימ טפרַאד רהיא ןוא ,ייווצ רעדָא

 ןייק טינ ,טשינ ךיז טקערש ..ןעוועג ןענעז רעטָאפ רעייַא ןוא

 רהעז ,סישילשבש-ינש ךעלקיטש אי וליפא ,טסייה סָאד ,םיבורק

 .םינבש עטנעהָאנ ץנאג רָאנ ,דצ ס'עמַאמ רעד ןופ ךעלּפענק עטייוו

 רעיא ,טדָאטש א ןענעקַא טדָאטש א ,שרדמה-תיב ןעטלַא ןיא

 ױזַא ,קנַאב-?ענעיּפש ןיא עדייז ןיימ ןוא טנאוװ-חרזמ ןיא רעטָאפ

 "ענ ךייא רימ ןעבָאה ,הרשע-הנומש ןעלעטש ךיז טגעלפ רהיא ןַא
 ס'רעטָאפ רעיא ןליפא ךָאנ קנעדענ ךיא .ןעטניה ןופ ןעהעז

 טימ ,ןעלסכא עטיירב יד טימ עציילּפ ענידנעצנַאלנ ,ענעסעלטַא

 בר ,עדייז ןיימ ןוא ,תילט ם'נופ הרטע רענרעבליז רעסיורג רעד

 נָא טנעלפ ,ןעקנעדענ םהיא טפרַאד רהיא ,רענייוו רעד ילתפנ
 51 ז ךיא ,ןעּפיינק ךימ ןוא ּפָאק ן'רעביא תילט ןעלענ םעד ןעקור

 -וַאד טלָאװעג ױזַא בָאה ךיא םורָאװ ,ןיירַא רודס ןיא ןעקוקניירַא

 ךיא -- ,ןעהעזעג טונ ץנַאג בָאה ךיא .ההיא יו אמתסמ ןענ

 -הנומש עליטש תעשב זַא -- ןעטניה ןופ ןענאטשעג ךָאד ןיב

 סָאװ ,ךעלעוויטש יד ףיוא ּפָארַא טקוקעג ראנג רהיא טָאה הרשע
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 ,לשמל ,ךייַא ךיא בָאה יױזַא יו ןוא ,טעּפירקסעג ךייַא ייב ןעבָאה

 ןענעז עניימ ןַא ,ךעלעוויטש עיינ דימת ערעייַא ףיוא ןעוועג אנקמ
 ןייס רעביא םוורָאו ,סעטַאל טימ גידנעטש ,טלַא דימת ןעוועג

 עטכער ןייק ןעבָאה טנָאקעג טשינ לָאמנייק ךיא בָאה סופ ןעקנארק
 רימת ךיא בָאה סופ ןעקנַארק ןעגיזָאד םעד רעביא ןֹוא ,?עוויטש

 ,ןהעג וצ ןעוועג רעווש רימ זיא'ס סָאװ ץוח א :; תורצ טָאהעג
 "קַאוװירק, ךימ ןעפור ןוא ןעכַאל גידנעטש רימ ןופ ךָאנ ןעמ טגעלפ

 יקַאט עלַא ןופ רהעמ ןוא ,הענ ךיא יו ,רימ ךיז ןעמירקכָאנ ןֹוא
 טימ ,ןייז טינ הּפרח ןייק וצ ךייַא לָאז'ס ,רעב-םולש בר ,רהיא

 ..רהיא יו ,ךעלקיּפַאצ יקסנַאּפ ,רעדניק עשי'ריגנ עכלעזַא ךָאנ

 ,ךיז טנַאמרעד ןוא ּפַאח א דיגנ רעד ךיז טוחט --- ? ךיא ---

 טגנירּפש רע יװ ,ןעכַאמכָאנ יקאט םהיא טנעלפ עמ ,תמא זיא'ס זַא
 | ,סופ ןייא ףיוא

 רהיא ; השקשינ ןעוועג ךָאנ טלָאװ ןייֵלַא ןעכַאמכָאנ סָאד ---
 ןעביירט ךימ ,הרבח רעד ןיא ןעמענניירַא ןעלעוו טינ ךימ טנעלפ
 ךיז ,סופ ןעקנַארק ן'פיוא רימ ןעטערטנא ןוא סנעקעטש טימ

 ,רענניפ יד ףױױא סַאצּפָא ן'טימ ןערהענמוא טשרמולכ ןעלעטש

 ךיא נעלפ .ןעיירש יקַאט לָאז ךיא ,ןעלהיפ לָאז ךיא זַא ױזַא

 ...ןעטייז יד ייב ןעטלַאה ךיז ,ןעכַאל טגעלפ רהיא ןוא ,ןעיירש

 --- ,ּפָאק ם'נופ אמתסמ ןיוש סיוא רהיא טכַארט סָאד --
 סָאװ ,ןויזב ראפ טיור דרעוו ןוא דיננ רעד םהיא וצ ןָא ךיז טפור
 טנַאמרעד רע ןוא ,עקילאק ַא טימ ןענעכער יוזַא ךיז טגעלפ רע

 טנָאקעג ,זייוודניק ןעוועג זיא רע טעװעלַאבעג דליוו ױזַא יוװ ,ךיז

 ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןוהט

 טלהעצרעד בָאה ךיא :ןעגָאז ךייא ךיא לע ןמיס א --

 טָאה ,רעטָאפ רעיא טלהעצרעד עדייז רעד טָאה ,ןעדייז םעד

 ןעירשעצ ךיז טָאה ןוא ןעבױלג טלָאװעג טשינ רעטָאפ רעייֵא
 ךיז טעװ ןוא דניק ליטש ַא זיא ןהוז ןייז זַא ,ןעדייז ןיימ ףיוא
 עשינצ ב ק ? טרעה רהיא ."רעדניק עשינצבק, טימ ןעביֹוהנָא טינ

 ט
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 רעוו ,ןערָאװעג רהָאװעג ךיא ןיב ןֶא טלָאמעד ןופ ..!ר עד ני ק
 "עג ענטסימוא ךיא בָאה ...דניק שינצבק ַא ןיב ךיא זַא ,ןיב ךיא
 עדייז רעד ךימ טָאה .טיידעב סָאד סָאװ ,ןעדייז םעד טגערפ

 ַא טסייה סָאװ ןוא דניק שינצבק א טסייה סָאװ ,טכַאמעג רָאלק
 געמ סָאװ רַאפ ,ןענַאטשרַאפ טשינ בָאה ךיא רָאנ .דניק שידיגנ
 ַא ןוא ,סופ ן'פיוא דניק שינצבק ַא ןעטערטנָא דניק שידיננ ַא
 .ןעדייז םעד טגערפענ ךיא בָאה ? ןעגייווש ףרַאדַאב דניק שינצבק
 טינ ןיא ךיגנ א ?ייו ,ראפרעד :טנַאזעג עדייז רעד רימ טָאה

 ריִננ ַא ,טסייז סָאד ,דיגנ ןייק טינ ןיא ןצבק ַא ןוא ןצבק ןייק
 -עגנָא טינ סָאװ ךיא בָאה ...ןצבק ַא זיא ןצבק ַא ןוא דיגנ ַא זיא
 ןיא ןעדייז םעד ןָאהטעג קוק ַא בָאה ןוא ןהעטשרַאפ וצ ןעביוה
 רהָאװעג ןעגיוא יד ןופ סיּפע ךיא לעװ רעמָאט ,ןיירַא ןעניוא יד
 ןעניוא ענייז ןופ רעבָא ךיא בָאה .רעטרעוװ יד וצ טשּפ ַא ןעוועג
 ַא יו ןעהעזענסױרַא .רָאנ בָאה ךיא ! פינרָאג ןעהעזעגסױרַא טינ
 ןוא ,ןרעטש ן'מיוא ןעשטיינק ןוא םינּפ ןייז ףיוא ערַאמח עלעקנוט
 ,ךייא רַאפ ןייז הדומ ךיז ףרַאדַאב ךיא ןוא ...טינרָאג רעטייוו
 ןָא טלָאמעד ןופ בָאה ךיא : ךַאז עגיד'רבע ןייַא ןיוש ךָאד זיא'ס
 רהעמ ןוא ,רעדניק עשידיננ עֶלַא טימ םידיגנ עלַא ןענָארקעג טנייפ
 . ..ךייַא ןענָארקעג טנייפ ךיא בָאה עלַא ןופ

 ן'רַאפ ןָאהטעג ּפַאח ַא שזַא ךיז טָאה דיגנ רעד -- 3 ךימ ---
 .ןעצרַאה

 רָאנ ךָאנ ןעוועג טלָאמעד ךָאד טנעז רהיא ! ךייַא ,ךייַא ---

 ןענעז רימ ;קענש ַא -- טשינ ?עביארַאפ ןייק טָאה ,לעגנוי ַא
 ןוא ; ךעלקירוועוו עגנוי ךָאנ טלָאמעד ןעוועג ,סָאד טסייה ,עדייב
 עדייב ןערָאװעג ,ןעסכַאװענרעטנוא ןענעז רימ זַא ,וליפא םעדכָאנ
 -עקעגּפָא רָאנ ךיז רהיא טָאה ,ןיוש ךעל'מירוחב ,ךעלגנוי-חוצמ-רב
 ,טינ ךימ טנעק רהיא יו ךיילג טכַאמעג ךיז ,רימ ןופ טעווער
 ,תבש טוג א ךייא ךיא גָאז רעמָאט ,רימ ףיוא ןעקוק טָאהעג ארומ
 רהיא טָאה ,רהָאי טוג ַא ןערעפטנע ןעפרַאד הלילח רימ רהיא טעוו
 ,.םניולענ טינ ךייא טָאה סע ;םינּפַא ,טעװעלַאשזענ
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 טָאה ,קילּפעט ןופ רעקילּפעט רעב-םולש ,דיגנ רעקילּפעט רעד
 רעד טימ ןָאהטעג ךַאמ ַא ןוא טרָא ן'פיוא ןָאהטעג קור ַא שזַא ךיז
 יד יא טינ ןיא'ס ,ךייַא טלהֶָאמ, :טדער רענייא יו ,דנַאה
 ,ךילגעמ זיא'ס זַא ,טנַאמרעד ךיז רע טָאה ךיז ייב ןוא ..."השעמ

 טינ ןיא רע זַא ,גידנעטש .ןענָאז םהיא טגעלפ רעטָאפ ןייז םורָאװ
 ..ךעלגנוי ערעדנַא וצ ךיילג

 ישירַאנ א ,רעביםולש בר ,טשינ לעביארַאפ ןייק טָאה --

 טָאה רהיא) הנותח רעטשרע ןיימ ףיוא .ךיז טקנעדעג םייק
 ַא טקישעג ךייא ךיא בָאה (רימ ראפ טַאהעג הנותח רעהירפ
 .ףעירב ןייק טימ טרעפטנעעג טינ וליפא רהיא טָאה ,לעטעצ-הנותח

 ..טינ קנעדעג ךיא ,ןעבעלכ ---

 טינ טקנעדעג רהיא יִאמֹל ?ןעקנעדעג רהיא טמוק יו ---
 עטשרע סָאד ,טכאדעג טנייה טינ ,ןיב ךיא זַא ,אמתסמ ךיוא סָאד
 ץיסָאי רעטעפ ןיימ טקישעג ךיא בָאה ,ןמלא ןייֵא ןעבילבעג לָאמ
 ךייַא לָאז רע ,(רפע-ןכוש ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא עדייז רעד)
 ץפיוא יו ,רעדניק עניילק ייווצ טימ ןעבילבענ ןיב ךיא זַא ,ןעגָאז
 -רעננוי ַא טנעז רהיא זַא ,טרעפטנעעג םהיא רהיא טָאה ,רעסַאװ
 ...ןעכַאז עש'להק ןיא טינ ךיז טשימ ירָאטַאק סָאװ ,ןַאמ

 -עפ רעייַא יצ ,רָאנ טהעז ? טרעפטנעעג ױזַא בָאה ך י א --
 ...ןעגיל ןייק ,הליחמ ,טלהעצרעד טינ ךייַא טָאה יֿפָאי רעט

 סייוו ךיא ...טכערעג ר היא טנעז רשפא ,ןייז ןָאק סע --
 עטשרע סָאד טלָאמעד טינ ןעפלָאהעג טינ רימ טָאה רהיא זַא ,רָאנ
 ,טבַאדעג טנייה טינ ,ןיב ךיא זַא ,לָאמ ערעדנַא סָאד טינ ןוא לָאמ
 ןוא ,טאהעג ךימ טָאה עמַאמ יד יו סױרַא ,ןערָאװעג טנערבענּפָא
 ןיסייה ןיא לָאמנייא טנעגעגעב ךיז ןעֿבָאה רימ זַא ,רעטעּפש ךיוא
 טנעז רהיא ,דירי תעשב ,טקנעדענ רהיא ביוא ,הינסכא רעד ףיוא
 ןייק טינ בָאה ךיא ביוא ,ךיז טכַאד ,ןעפיוק ןערהָאפ וצ ןעמוקעג
 -רַאֿפ ךָאג רשפא ןוא ,המהב ַא רשפא ןוא ,דרעפ רַאֹּפ ַא ,תועט
 --- 3 ןרָאק ןעפיוק
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 ךיז ליוװ סָאװ ,שנעמ ַא יוװ ,ןרעטש םעד ךיז טבייר דיננ רעד

 ַא םהיא זיא'ס ןוא ,טשינ טקנערעג רע סאו ,ךאז ַא ןענַאמרעד

 .םינ רענעי ןוא ןעסעגרעפ גנַאל ןיוש סָאד טָאה רע סָאװ ,שודיח

 ,רעטיור רעד ?ערעב סָאװ ,השעמ יד ןָא טינ םהיא טהעטש סע ןוא

 םהיא טימ היכז יד ןעבָאה טינ רָאנ רע טלָאװ קילּפעט ןיא סָאװ

 םהיא הזעה ַא ןעבָאה לָאז ,רעטרעוו ענירעביא ייווצ ןעדעד וצ

 ! םיאטח עטְלַא םהיא ןענַאמרעד ,ןערעלהעפ יד ָאד ןעצעזוצסיוא

 -נֶא סיּפע ליוו רע ןוא ,השעמ יד ןָא טינ םהיא טהעטש עס ןוא

 לעשעלפ ַא טימ ווָאנַארג ןופ ךינעה ןָא טמוק ,ןעדער ןעביוה

 -עג רע זיא ױזַא ,םעהטָא םעד טּפַאה רע סָאװ םיוק ,ןעפנארב

 טקַאּפ עמ ןוא ןָא רעצימע טרהָאפ רעמָאט ,טַאהעג ארומ ,ןעפָאל

 וצ ךיז ןעצעז רעכערברעפ יירד עֶלַא ןוא .ןעפנָארב ן'טימ םהיא

 רבכמ ןענעז ,ןעפנָארב ךעלּפַאק וצ רעהירפ ןעמענ ,חרועס רעד

 טינ ךיז טגָאז ּפַאטע רעד ;ךעלזעלג רַאּפ ַא טימ ּפַאטע םעד ךיוא

 עטיווס רעגירָאה רעד טימ ּפָא-טשיװ ,ךיז טמירקרעפ רע רָאנ ,ּפָא

 ווָאנַארג רהָאי עצרַאװש ידלַא וצ ּפָא-טקיש ןוא סעצנָאװ עבָארג יד

 - .ןעפנָארב ןעקרַאטש ןייז טימ

 טכַאמ --- * ! וויטרעשט םיס ומָאי ייחענ ,אקריה עשזוד ---

 םיג סָאװ ,שגעמ ַא יװ ,דנַאה רעד טימ ךַאמ ַא טוהט ןוא ערווַאל

 ןעמענ טינ ןיירַא ליומ ןיא ןיוש רע לָאז רחעמ זַא ,רדנ ַא ךיז

 ךָאנ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,ןענעווטסעד ןופ ! וליפא ןעּפָארט ןייק

 ןעמ טָאה ,עקשטַאק רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה עמ ןוא שיפ יד

 טָאה סע .לעועלג ַא ןעמענ לָאז רע ,ןעטעבעגננייא טראפ םהיא

 "עג םהיא ייב טָאה עמ רָאנ ,הימ לעסיבַא טסָאקעג יקַאט ייז

 ליו עמ תמחמ ,ָאנד ן'זיב ןעקנירטסיוא סָאד לָאז רע ,ט'לעוּפ

 .לעזעלג ַא ךָאנ ןעסיגנָא םהיא

 עלעסיב א טגעלעגוצ םלוע רעד ךיז טָאה ,ןעסיבעגרעביא

 רָאנ ,ןעלמירר הלילח טשינ ,םיובנערַאב ם'נופ' ןעטָאש ן'רעטנוא

 טי =

 !ןייז םהיא לָאז תוחור ןעבעיז ,רעטיב וצ *



 8 ּפַאטע ן'טימ

 עניילק יוװ ןעהעז ,ןײרַא ?עמיה ןעיולב ןיא ףױרַא ןעקוק ױזַא טָאלנ
 יו ױזַא זעננַאגעצ ןערעוו ,ךיז ןעסיירעצ ,ןָא ךיז ןעקור סערַאמח
 טריטשומעגסיוא ךיז ןעבָאה סָאװ ,סענָארַאװ הנחמ א ןוא ,ךיור
 ןעהעטש ןוא ןעבעווש ןוא ןעבעווש ,ת"לד ַא יו ,ןעסַאּפ ייווצ ןיא

 | .טרָא ןייא ףיוא

 ן'כָאנ ןיירַא ?עמיה ןיא ןעקוק ןוא ףױרַא םינּפ ן'טימ ןעגיל

 רעד .ןערעװו ןעפָאלשנַא וצ ףיוא הלוגס ערעייט ַא זיא ןעסע
 ךיג ךיז טָאה'ס סָאװ ,ןיילַא ּפַאטע רעד ןעזיוועב סָאד טָאה רעטשרע

 "רעביא ןייַא ןופ יװ ,ּפָארח רעניד'ארומ ַא םהיא ןופ ןערעה טזָאלעג

 ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה םהיא ךָאנ ףכית ןוא ,דרעפ ןעקָארשעג
 ךיוא ןעבָאה סָאװ ,רעכעלזַאנ ס'כינעה ןופ טנעמינַאּפמָאקא ןייַא

 -פיוא ןיילַא לָאמ עֶלַא ךיז טָאה רע שטָאח ,טכעלש טינ טיײברַאעג

 ,ננוצ רעד טימ טעשטעבעלעבעג ןוא ןעּפָארח ןייז ןופ טּפַאחעג
 :זיא רענייטש ןייז יו

 טסרעוו רעיפ ךיא ןעפָאלעג ןיב סָאו רהעז טדעימעגנייַא --

 טקַאּפ ןוא ןָא רע טרהָאפ הלילח רעמָאט טאהעג ארומ ץְלַא ,עטוג

 ...סע טסייה ווַאטסירּפ רעד ,ךימ

 -ּםעט ןופ רעקילּפעט רעב-םולש דיננ רעקילּפעט רעד רָאנ
 דיגנ רער .ןעפָאלשעג טינ ןענעז רעטיור רעד לערעב ןוא ךיל

 השקב ַא רַאפ סָאװ ,ןעסיוו וצ טריסערעטניארעפ קרַאטש ךיז טָאה
 .דירי ן'פיוא ןיסייה ןיא טלָאמעד טאהענ ?ערעב םהיא וצ טָאה

 םהיא טָאה ןוא ןָאהטענ בעילוצ םהיא טָאה רעטיור רעד ?ערעב ןוא
 -ענייא ןייז טימ רעביא יז ןעבעג רימ סָאוװ ,השעמ יד טלהעצרעד

 ,טרָאװ ייב טרָאװ ,ךַארּפש רענ
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 .ז ?לעטיּפַאק

 ךיזו טסנעדעג טייקשירַאנ ַא

 --- .ךיז טקנעדעג טייקשירַאנ ַא ,טינ ?עביארַאפ ןייק טָאה ---

 יו ,ןָאט ןענידעבעל ַא טימ השעמ יד לערעב ןָא טביוה ױזַא

 ן'פיוא טינ ןיסייה ןייק ךיא ןיב ןעמוקעג --- .רענייטש ןייז

 עניימ ןוא טעװעדַאהעג ךָאנ ךיז ןעבָאה ןעסכָא ענייס ;דירי
 ךיא בָאה עשז סָאװ טייוו ןעוועג ךָאנ ןענעז םי ן'פיוא ןעפיש
 ןיב ךיא ?ןעסיוו רהיא טליוו ,דירי ן'פיוא ןיסייה ןיא ןָאהטעג
 ערעטלע יד ,לעדיימ ןיימ רַאפ רָאנ ןתח ַא ןעקוקנָא ןעמוקעג
 ןעװעג בשיימ ךימ בָאה'כ .בייו ןעטשרע ם'נופ ,סע טסייה

 שטָאח ,המותי ַא ,דניק עטשרע סָאד ,ךימס רהיא טהעטשרַאפ
 ,ןײרַא ּפָאק ןיא טקיּפ עמאמפיטש ַא רָאנ ,דניק גנוי ַא ןליפא
 רהיא טעוװ סָאװ ,יז טגערפ שטָאח ,ןעכַאמ הנותח יז לָאז ךיא
 טעװ רעו ?ןעכַאמ הנותח ןיוש יז לע ךיא זַא ,ןעמוקסיורַא
 ,רעדניק עניילק יד ןענָאװצ ןוא ןעקַאב ןוא ןעכָאק ןעפלעה רהיא

 העג רָאנ ?ּפעצ יד רַאפ ןענָארט ,ןעטלעש יז טעװ ןעמעוו ןוא

 .ןעכַאמ הנותח ןעבילבענ זיא'ס ,רוציקב !ענידיא ַא טימ דער
 טימ !?סָאװ טימ !ןעכַאמ חנותח : ןעגָאז ֹוצ גנירג זיא'ס רָאנ

 ןעדיילקסיוא --- יו טינ יוװ ,דַארנ רעזנוא ןיא ? רעגניפ ףניפ יד
 טניימ ןעניימ ;"ןעדיילקסיוא, ױזַא ךיז טדער סע ,ןעמ ףרַאד
 ןוא ,ןעקָאז ןוא ךיש רָאּפ ַא ןוא ,סנעציס ַא ?עדיילק ַא ןעמ

 טסעומש טנַאװעגטעב ןופ ןוא ,ץוט בלַאה ַא שטָאח רעדמעה

 ...ערדלָאק ?עקיטש ַא ,טעברעביא ןייֵא ,סנעשיק רָאּפ ַא ,טינ ןעמ
 -רעדנוה ַאזַא שטָאח טינ ןעמ טינ ,ךייא טעב ךיא ,ױזַא יוװ ןוא
 .ןליפא סעקיּפָאק טרעדנוה ןייק ָאטינ זיא ָאד ןוא ?ןדנ רעט
 ןרהא-השמ ,ףעירב טימ רימ רע טצעז ,סיעכהל וצ ףיוא יוװ ןוא
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 ףעירב ןייא ,ןענעק םהיא טפרַאד רהיא ,ומש חמי ,ןכדש רעד
 ,רימ רע טביירש ,ןיסייה ןיא ןַאהרַאפ זיא'ס זַא ,ןערעדנַא ן'כָאנ

 ייב ערעדנַא סָאד ,טָאג ייב סנייא ,האיצמ ַא ,?עקיטנַא ןייַא

 ַא רָאנ ,דַארנ םעניימעג ןופ לע'רוחב ַא ,רעלָאטס םעד לעקנעי

 ןעלעיּפש טימ ןוא ןעביירש טימ ןוא ןענרעל טימ ,רענעטָארעג

 ביירש ! םהיא טימ טלעװ יד רָאנ ךיז טקע עס --- לעדעיפ ן'פיוא

 -רע זַא ,לעווירב ַא ,סע טסייה ןע'נרהא-השמ ,קעװַא םהיא ךיא

 ףרַאד ,סנעטייווצ ,ךודש ןייק ייב טינ ךָאנ ךיא טלַאה ,סנעטש

 רַאפ טינ סָאד ןיא רעמָאט ,ןדנ רע ליװ ל?לעיפיוו ,ןעסיוו ךיא

 רעלָאטס רעד לעקנעי ןעמוק זָאל ,סנעטירד ןוא ??עטייב ןיימ
 א קירוצ ןָא ריס טמוק ...הלכ יד ןעקוקנָא טשרָאקַא רעהירפ

 ,סָאד זַא ,סָאד טסייה ןע'נרהא-חשמ ןופ ,יקַאט םהיא ןופ ףעירב

 ןיא -- ךודש ןייק ייב טינ טלאה ךיא זַא ,ביירש ךיא סָאװ

 טינ ןיא לעדיימ ַא זַא ,גנַאג םעד טימ טהענ רע םורָאװ ,עטָאלב

 ןוא -- ?והטפיוא ןייז ףיוא רהיא טנָאז סָאװ --- ל?לעגנוי ןייק

 ,רע טנָאז ,טַאלנ סָאד זיא ,ןדנ חוכמ ךָאנ ךיז גערפ ךיא סָאװ ,סָאד

 עמ ,סכָא ןייֵא ןופ ןעד טדער עמ טייקשירַאנ סיורג ַא רימ ןופ

 .רימ רע טביירש יקַאט ױזַא ? ןענניד ןעפרַאד ,רע טנָאז ,ךיז לָאז

 עגירעביא ןייַא ,רע טנָאז ,זיא רעטכָאט ןיימ ןעקוקנָא חוכמ ןוא

 -ייא סיּפע ןעועג .טקוקעגנָא יו ךיילנ זיא'ס םורָאװ .רָאג ךאז

 רָאנ ,רע טגָאז ,ךיז רע ןָאק ,בוטש ןיא רימ ייב רעניסייה ַא רענ

 --- ןיהַא ףעירב ,רעהַא ףעירב ,רוציקב ! ןעבױלּפָא טינ רהיא ןופ

 לנר הלוע בָאה ןוא סעציילּפ יד ףיוא סיפ יד ןעמונעג בָאה ךיא

 ןיסייה ןייק ןעמוקענ .ןיסייה ןייק ,סָאד טסייה סופ וצ ,ןעוועג

 ! ןערָאװעג ןעדָאזענוצ םהיא וצ ךיא ןיב ,רוחב םעד ןעהעזרעד ןוא

 טניז קיטנא ןימ אזא ךָאנ בָאה ךיא ? ןענָאז ךייַא ךיא לָאז סָאװ

 טינ ןוא ןעהעזעגנ טינ ,סיפ עניימ ףיוא העטש ךיא טניז ,בעל ךיא

 -סינימ א -- ּפָאק ַא ; ץנירּפ ַא---- םינּפ ַא ,אלימ ! וליפא טרעהעג

 ,טנערעל סָאד !דלָאג -- דנַאה ַא ;לערעּפ -- ?ױמ ַא ;רעט

 ףרַאד ןעשוקסיוא -- טנעייל סָאד ןוא טביירש סָאד ,םדער סָאד



 םבילע-םולש 86

 -- לערעיפ ן'פיוא סָאד טלעיּפש טנייה ! רבא סכילטיא םהיא ןעמ

 רעד ןופ רמזיילכ עלַא טימ סרעלעיּפש עֶלַא ,רהיא טרעה ,הרּפכ ַא

 סָאװ ? ןעריובעג סכלעזַא דרעוו ואוו ,טינרָאג סייוו ךיא ! טלעוו

 רימ בָאה ךיא ןוא ,ץָאקש רעד ,טפעלּפעג ךימ טָאה רע ,ךייַא גוט

 זומ ךיא ,טלעװ יד ןערהעק ךיז לָאז'ס זַא ,טרָאװ סָאד ןעבענעג

 ! טינ ךיז טמענ עס זַא ,םענ העג רָאנ ! ןתח ַא רַאפ ןעמענ םהיא

 רעטרעדנוה ןייא ! ברַאטש ןוא ךיז געל שטָאח ,סָאװ טימ ָאטשינ

 ןעהערדרעביא ףיוא שטָאח ,טסייה סָאד ,ןעבָאה שטָאח לָאז ךיא

 טָאה ןיילַא רוחב םעד םורָאװ ? השעמ ַא טהעטשרַאפ רהיא ,ךיז

 רעד ;םינ םהיא בעג ,ָאי םהיא בעג ,טינ רָאנ טכַאמעגסיוא טינ

 עלַא רַאפ לָאמ ןייא טלעטשעג רעבָא ךיז טָאה ,ומש חמי ,רעלָאטס

 ןדנ ןהֶא םהיא רע טעװ ,ןיילַא הכלמ-תב יד ןעמוק געמ סע ,לָאמ

 -השמ בר, .ןעפיולפיוא לָאז עמ ,הּפוח רעד וצ ןהעג ןעזַאֿל טשינ

 ךיא לָאז ,רע טנָאז ,סָאװ, "? רחיא טגייווש סָאװ ,ךיא גָאז ,ןרחא

 .טכעלש זיא'ס םורָאװ ,רע טגָאז ,הצע ןייֵא סיּפע ךיז טיג ? ןעיירש

 זיא'ס ,ןעכַאמ טינרָאג רהיא טעוװ ,רע טנָאז ,רעלָאטס םעד טימ

 טלָאװעג ןיילַא ,רע טגָאז ,ןיוש םהיא בָאה ךיא ,גנוי רערעטיב ַא

 ירעו טרעה רהיא "!ּפָאק ן'רעביא לעבעה ן'טימ ןעטכענ ןעבעג

 וצ טמענ ,ןעניוא יד רַאפ ךיז טהערד ןתח רעד ָאד ןוא ?רעט

 ךיא ,ךיז קע ףיא שממ זַא ,?היפ ךיא .תויח קיטש א רימ ייב

 ךיא ,לייוורעד ...! ךיא ברַאטש טָא-טָא .ברַאטש ךיא ,סיוא-העג

 !רעקילּפעט רעב-םולש בר -- הינסכא רעד ףיוא קוק ַא והט

 ןיב ךיא ןוא !טכַארבעג ךייַא טָאה ,רימ ךיא טכַארט ,ןייֿלַא טָאג

 ךייַא קעטש ןוא ךייַא וצ וצ-חענ ןוא ןעּפ רעד ףיוא ?יופ טשינ

 סָאװ .דניצַא ָאד יו ,רענײטשַא ,םכילע-םולש ןעטיירב ַא ּפִא

 ,ןוהט גערפ ַא ךימ רהיא טעװ אמתסמ זַא ,ןיימ ךיא ? ךיא ןיימ

 ; ךודיש ַא -- ןענָאז ךייַא ךיא לע ?  ןיסייח ןיא ךיא והט סָאװ

 --- ןעגָאז ךייא ךיא לעװ ?  ךודיש רעסָאװ : ןעגערפ ךימ רהיא טעוו

 ךיא בעג סָאװ :ןעגערפ רהיא טעוװ ;רעלָאטס םעד ל?עקנעי טימ

 רעצגַאג רעד יקַאט זיא סָאד טָא --- ןענָאז ךייא ךיא לעוו ? ןדנ
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 -רעדנוה א ןעגעלרעדינַא ךיז טסייה רעלָאטס רעד סָאװ ,קילגמוא

 ןיוש טעװ -- רעטרעדנוה ןייק טינ ,נייפ א בָאה ךיא ןוא ,רעט

 רעד רעבָא זיא עשז יו ?ןןיינ יצ ,טהעטשראפ רהיא ,טכער ןייז

 סָאװ ,ןענערפ וצ ןעביוהעגנָא טינ וליפא ךימ טָאה רהיא זַא ,ןיד

 ךייַא בָאה ןוא טליופעג טינ ךימ ךיא בָאה ? ןיסייה ןיא והט ךיא

 ,דירי םעד בעילוצ טשינ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,טלהעצרעד ןיילַא

 : טניימעג בָאה ךיא ? טניימעג ךיא בָאה סָאװ .ךודיש א חכמ רָאנ

 ךיא לעו ? ךודיש רעסָאוװ ,ןוהט גערפ ַא טינ ךימ רחיא טעוו יו

 :ןעגערפ רהיא טעװו ;רעלָאטס םעד ?עקנעי טימ :ןענָאז ךייא
 טָא ,וד טטרעה -- ןעגָאז ךייַא ךיא ?עװ ?ןדנ ךיא בענג סָאװ

 ? סָאװ ? רעוו --- ףופ םוצ ...! קילנמוא רעצנַאנ רעד ךָאד זיא סָאד

 ןוא בשיימ ךימ ךיא ןיב ! ןענערפ וצ ןָא טינ וליפא טביוה רהיא

 רוחב םעד ביול ןוא ,זיא ךודיש רעד רעוו ,ןייֵלַא ךייַא ?העצרעד

 רהיא ןוא דער ךיא ,רוציקה .זיא תמא רעד יװ ,ןירַא גָאט ןיא

 ,ךייַא ןעכירק רעטרעוו עניימס זַא ,סיורא העז ךיא !טנייווש

 ןייא ןיא עמ טגָאז יו ,ןיירַא ּפָאק ןיא סָאװ-גיצניװ ,םינּפַא

 בשיימ ךיס ךיא בָאה ;סױרַא ןערעדנַא ם'נופ ,ןיירַא רעהיוא

 םִאֹל ,רהעמַא ?קיטילַאּפ ןעלעיּפש ָאד ךיא לע סָאװ : ןעוועג

 -סױרַא ןהָאצ א ,רחיא טגָאז יו ,גנידסלַא ןענָאזּפָא ןיוש ךיא

 -ּפִא טלָאמעד רימ רהיא טָאה יאדוא ! לעצרָאװ ן'טימ --- ןעסייר

 ! ךיוא ןעדָאבענּפָא טונ ךָאנ ןוא ,ןעטדיוט ַא יו ,טנָאזעג

 ןעד ךייַא ךיא בָאה סָאװ ? ןעדָאבעגּפָא ךייַא בָאה ךיא --

 ? טנָאזעג

 ַא ?ןמיס א טימ ןעגָאז ךייֵא לָאז ךיא ,רחיא טליוו ---
 סָאװ ,טגערפעג וליפא ךימ טָאה רהיא .ךיז טקנעדעג טיײקשירַאנ
 ןעפראוװעצ ךיז טלָאז רהיא סָאװ ,ךייַא טימ ךיא ןיב ןתוחמ ַא רַאפ
 ? סרעטרעדנוה טימ רימ ףיוא

 רהיא סָאװ ףיוא ,טנָאזענ טינ ריס רהיא טָאה אמתפמ ---

 ' ...טפרַאד
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 רימ טָאהי רהיא ,רהיא טָאה ןמיס ַא ! ןעגָאז ןימ א ךָאנ ---

 ַא ןעלעװ טלָאװ רהיא יאמ? :;ןָאהטעג גָאז ַא טלָאמעד וליפא

 ,טגָאזעג ךייַא בָאה ךיא זַא ןוא ...? ןעדלישטיור טימ ןוהט ךודיש

 רהיא טָאה ,סָאד טסייה ןתח רעד ,לעדעיפ ן'פיוא טלעיּפש רע זַא

 סָאװ, :ךיז טקנעדעג טײקשירַאנ ַא -- ןָאהטענ גערפ ַא ךימ

 רימ ..."? טיימורט ן'פיוא טינ סָאװ רַאפ ??עדעיפ ץפיוא סיּפע

 רהיא ןוא ,שיילפ רעקיטש ןעלַאפעג ,תויח סָאד טקעעג ךיז טָאה

 "עג ךייַא זיא'ס ,םינּפַא .ךעלטרעוו טגָאזעג ,קזוח טכַאמעג טָאה

 | ...1 ןעצרַאה ן'פיוא טוג ןעוו

 טָאה ,קילּפעט ןופ רעקילּפעט רעב-םולש ,דיגנ רעקילּפעט רעד

 -עג לֶאז רע .ןעניושעג ןוא טציוושעג ,השעמ יד טרעהעגסיוא

 רָאנ ;טינ רע טקנעדעג ,ןעוועג זיא השעמ יד יו ,טַארוקַא ןעקנעד

 רע טסייוו סָאד --- רעטרעדנוה ַא טימ השעמ ַא סיּפע זיא ןעוועג

 רע טָאה סָאװ רַאפ ,ןילַא ךיז רַאפ ךיז טמעש רע ןוא ...סיוועג

 רַאפ סָאװ ,ךַאז ַאזַא ןיא ןעדיא םעניימעג ַא טגָאזעגּפָא טלָאמער

 -רעדנוה גונעג טָאה רע --- טייקניניילק ַא ןעוועג סָאד זיא םהיא

 ןוא .בר ללש אצומכ ןעוועג סָאד טלָאװ םענעי רַאפ ןוא ,סרעט

 .ַא טוהט רע ןוא ,קרַאטש םהיא טריסערעטניארעפ ןיילַא השעמ יד

 : ןעטיור םעד לערעב ייב גערפ

 .+ ךייַא ייב ןערָאװעג זיא סָאװ ךודיש ן'טימ ןוא ,ונ ---

 .טשינרָאג ---

 ? טשינרָאג טסייה סָאװ ---

 שטָאח ,סָאד טסייה רעלָאטס רעד ,טלָאװעג טינ טָאה רע ---

 ! קנערק ַא םהיא בעג

 ?לעדיימ רעיא ? רעטכָאט רעיא ןוא ---

 טגיל יז !רימ ןיא העװ ןוא ְךֶא זַא ? רעטכָאט ןיימ ---

 -עג ...ןעבָארגַאב יז בָאה ןיילַא ךיא ...דרע רעד ןיא גנַאל ןיוש

 -לוש ךיא ןיב סָאװ ,טסייה סָאד ...דניק ַא ןעבָארגַאב ןוא ןעמונ
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 ..!ןעכַאמ טנָאקעג טשינ טלעג ןייק ךיא בָאה ךיז ןןופ ? גיד

 . ןיא ריטפַאנָאמ רעשידיא ןייק ,ייווצ ךָאנ ,רהָאי א ךָאנ טרַאװעג

 בָאה ךיא ,רוציקב -- טקיּפ עמַאמפיטש יד ָאד ןוא ,ןַאהרַאפ טינ

 ,ךאבענ ןַאמערָא ןייֵא ,רעדניבנייַא ןייא רַאפ טכַאמענ הנותח יז

 -ּפִא ,קינטָאכַאשט א ,רעקנַארק ַא רָאנ ,וליפא רעכילרהע ץנַאג ַא

 -רעביא ןוא ןעברָאטשענקעװַא ןוא רהָאי עכילטע ךיז טעשטומעג

 טָאה יז םורָאװו ,םימותי ךעלקינייא יירד השורי ַא רימ טזָאלעג

 רהָאי ַא ןיא ןיא ןוא עקטָאכַאשט יד םהיא ןופ ןעמונעגנָא ךיז

 -רַאפ רהיא .רהָאי ערעגנעל וצ ייז ,ןעברָאטשעגכַאנ םהיא םורַא

 ןייק ,ןייֵלַא בָאה ךיא יד אל ,דניצַא ןוא -- ? השעמ ַא טהעטש
 ףיוא ןעבָאה ךיא ףראדַאב ,רעבייוו עדייב ןופ רעדניק ,ערה-ןיע

 ןעקוקנָא רעבָא רהיא טלָאז רַאפרעד .ךעל'מימותי יירד ךָאנ ךיז

 -לעזַא ןַאהרַאפ זיא'ס יצ ,טינ סייוו ךיא --- ,ערה-ןיע ןייק ,רעדניק

 ןערהָאפסיױא לָאז עמ ,ריננ ןעטסערג ם'ייב רעדניק ענעטָארעג עכ

 ןעבָאה --- "? ךיד ןעמ טרהיפ ןיהואוו ,עדייז, ! טלעװו עצנַאג יד

 -עג טָאה ןמה רעד תעשב ,רימ ייב ןָאהטענ גערפ ַא ךַאבענ ייז

 ךיא בָאה ,ןיסייה ןייק, .ןיירַא "רדח, ןיא ןעמענ ךימ ןעסייה
 ךייא לעוו ךיא .וצוצניהַא ךיא רהָאפ גָאט ןייא ףיוא ,טגָאזעג ייז |

 ייז ,רהיא טניימ ?! דַאלעקישט ,ךיא נָאז ,ןעטרָאד ןופ ןעגנערב

 -ַאב טָאה רהיא ?ןעניל ַא נָאז ךיא זַא ,ןענַאטשרַאפ טינ ןעבָאה

 םורַא טלעטשענמורא יירד עֶלַא ךיז ןעבָאה ייז יוװ ,ןעקוקנָא טפרַאד

 ןענעז ןערערט רָאנ ! ןיינ ,טנייוװענ טשינ ,ךעלעפעש יד יװ ,רימ
 ,ןהעטשראפ טנָאק רהיא .ךעלעגיוא יד ףיוא ייז ייב ןענַאטשעג -

 טָאה ןייֵַלַא שטיװָאנַאװיא ןמח זַא ,רעדניק רַאפ זיא סָאד סָאװ

 ייז טָאה ןוא ןעדליג ַא ענעשעק רענענייא ןייז ןופ ןעמונעגסױרַא

 .ןעטקעפנָאק ןעפיוק ךיז ןעלָאז ייז ,טקנעשעג
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 .ח לעטיּפַאק

 ןייז וצ ןוא רווחב םעד ךינעה וצ ךייש

 ר ניזע גזיוה

 ,ןערָאװעג ןעניושנא סנעטייצעב זיא רעטיור רעד לערעב

 םעד לעסיב ַא טכיילנענסיוא ךיז ,טרָא ם'נופ ןענַאטשעגפיוא

 דבכמ םהיא טָאה ,ןעכינעה וצ ןעגנַאגענוצ זיא ןוא סופ ןעקנַארק

 .ןײרַא זָאנ ןיא ל?ענש א טימ ןעוועג

 "ענסיוא טונ ךיז טסָאה ,ץעגב רעדנימש ,וד רָאנ רעה ---

 | ? ןעפָאלש

 ,טּפַאחענפיוא ל?ענש ם'נופ ךיז טָאה עמלעב רעד טימ ךינעה

 ףיוא טקוק דיננ רעד ,ןעהעזרעד ןוא ןעניוא יד טשיוװעגסיוא ךיז

 "נֲא ,דרע רעד ןופ ןעביוהענפיוא דניוושעג ךיז רע טָאה ,םהיא

 :ןיא רענייטש ןייז יוװ ,ננוצ רעד טימ ןעשטעבעלעב ןעביוהעג

 בָאה טכַארטעג ץְלַא ,ןעפָאלש ןעביוהעגנָא טינ רָאג ןיב ---

 טנָאז עמ ,בילידוד ןיימ ,דיא ַא ןיב ךיא יו ,הלילח רעמָאט ,ךיא

 ? ןייז טעװ סָאװ רעדניק יד טימ ,טלַא ןהעצכַא ןופ רהעמ רימ

 לערעב טכַאמ -- !רע לָאז ןענערב ,ןושל ַא לעסיכ ַא --

 טנָאק דהיא !לזמ-םילש רעטכער ַא -- .דיננ םוצ רעטיור רעד

 רע טָאה סָאד .דיננ רעד םהיא ןענעק ןיב ךיא זַא ,ןהעטשרַאפ

 עלעטש ַאזַא טציא טָאה ביל-דוד ןייז סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ רימ
 טכַא ןופ ל?עדניזעג אזא ,ערה-ןיע ןייק ,ןעטלַאהסיױא ןָאק ןוא

 | .סרעקיּפ

 ךינעה םהיא טכיררעפ -- .ןעניימ רהיא טרעק ,ןעיינ ---

 ייווצ --- .טייז רעקניל רעד ףיוא ןושל טרהעקענרעביא ןייז טימ

 רהֲאי ַא ןופ ?עדיימ ַא ןוא ,עטלַא ןייֵא עמַאמ ַא טימ רעדירב

 טיילק ַא ןיא םרענעלק ַא ?ערעדורב א ךָאנ ןוא ,טנעיד ןהעציירד

 -דומלת ןיא םענייא טימ ,עניילק ייווצ ךעלדיימ ךָאנ ןוא ,טשרמולכ
 ? ךיא ןיב ואוו טנייה ,רערעגנוי ַא ,הרות
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 -- .לערעב םהיא וצ טכַאמ --- ! דרע רעד ןיא טזיב וד ---

 רהיא יו ױזַא ! דרעפ א ןעביילב טסעוו ןוא המהב ַא ןעוועג טזיב

 -- ךיגנ םוצ ?ערעב טכַאמ -- ,ךַאטעּפ םעד טָא ,ןָא םהיא טקוק

 .םהיא ןענעקַא רעטסינימ ַא רע זיא ,ביל-דוד רעדורב ַא רע טָאה
 -לעטימ א זיא רע ;טינ ךיוא רע זיא גולק גירעביא ,טסייה סָאד

 "יילק ןייק טינ ןוא םכח רעסיורג ןייק טינ ,טסייה סָאד ,רעגיסעמ

 סָאד .רעכילרהע ןייַא זיא רע --- רע טָאה הלעמ ןייא .רַאנ רעג

 ם'נופ לענייב ןייק טשינ ןעּפַאח ,עכילרהע עלַא ןענעז ייז ,טסייה

 טלהעצרעד ןוא ביל-דוד לָאמנייא רימ וצ ןחעג וצ טמוק .,קרַאמ

 טעיובעגסיוא ךיז טָאה ןיסייה ןיא רשאב :השעמ עצנַאנ ַא רימ

 ןמלז בר וצ ,סָאד טסייה עינרעקוצ יד ,רעהעג יז ןוא ,עינרעקוצ ַא

 ,דיסח רעריגעדַאס ַא זיא רעלשימעדַאר ןמלז בר ןוא ,רעלשימעדַאר

 -רעלעט ינעב רעטָאפ ןייז ןוא ,דיסח רערינעדַאס ַא ןיב ךיא ןוא

 ֿליוו ןכב --- ,דיסח רעריגעדַאס ַא ןעוועג זיא ,םולשה וילע ,רעקעל

 -ַאר ןמלז בר טימ ןעהעז ךימ לָאז ךיא ,סָאד טסייה ביל-דוד ,רע

 "וצ םהיא רע טעװ רשפא ,ןע'לעוּפ םהיא ייב לָאז ןוא רעלשימעד
 ,עינרעקוצ רעד ףיוא ןיסייה ןייק ,סָאד טסייה ןעביל-דוד ,ןעמענ
 ,פשמל המורכ ,עלעטש א רַאפ סָאװ ,, .עלעטש ַא סיּפע ןעבעג םהיא
 רעסָאװ, :רימ וצ רע טנָאז "4 ןעטערטרַאפ ,ךיא גָאז ,וד טסנָאק
 גָאז ,וד טסלָאז ןהעטש , ."עלעטש ַא יבא ,רע טגָאז ,זיא טינ'ס
 ךיא סָאװ ??וד טסנָאק סָאװ ,ןעדנואוו עטקַאהעג ןיא ,ךיא
 ,ןע'נובשח יא ןָאק ךיא : גנידסלַא ןָאק ךיא --- .רע טגָאז --- 1 ןָאק
 ... ןעביירשרַאפ יא ,ןעביירש יא ,עירעטלַאהכוב יא ,ןענעכער יא
 "?ךיז טנערעלעגסיוא גנידסלַא סָאד וד טסָאה ,ךיא גָאז ,ואוו
 ןעגיױב א סיורא-טמענ ןוא רימ וצ רע טכַאמ ,"ןיילַא ךיז ןופ,
 .בתכ ןייז ןע'נמלז בר ןעזייוועב לָאז ךיא ,רימ טינ ןוא רעיּפַאּפ
 זיב ,טעשטוקעד גנַאל ױזַא רימ טָאה רע ,ךייַא גוט סָאװ ,רוציקב
 ךיז כָאה ןוא ,תומולח עזייב עלַא ט'לטב'עגסיוא םהיא בָאה ךיא
 ,אקוד ןוא ,רעלשימעדַאר ןמלז בר וצ ןיסייה ןייק טזָאלענקעװַא
 ןייק ןעמוקעג .םילגר יד טימ ,שטיװָאנַאװיא ןמה ,רע טגָאז יו
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 זיא סָאװ ןיירא טינ ךימ ןעמ טזָאל ---- ןע'נמלז בר וצ ןיסייה
 ,ֹזַא טָאלג ןעמוקעג ןיב ךיא בוא :רימ ןעמ טגָאז 4? השעמ יד
 -ַאּפ , ןעבָאה ףרַאד ךיא ביוא ןוא ,טינ טייצ ןייק ןמלז בר טָאה
 ךיא ןיב .ןײרַא רָאטנַאק ןיא ןייז חירטמ ךימ ךיא לָאז ,"ולעיד
 !השעמ עצנַאג יד ןָא טינ רימ טהעטש עס ,עפ :בשיימ ךימ

 ? ןפעידדָאּפ ? טייצ ןייק ָאטינ --- םירובד א רַאפ סָאד זיא סָאװ

 ! קיטש עכלעזַא ןָא טשינ ןעהעג ,רעריגעדאס ,זנוא ייב ? רָאטנַאק
 רעטיור רעד לערעב ,ךיא זַא ,ןע'נמלז בר טגָאז ,ךיא גָאז ,טהעג,
 ,ןינע ןעגיטיונ ַא רהעז חוכמ םהיא ֹוצ ןעמוקעג ןיב ,קילּפעט ןופ
 ןייק בָאה ךיא םורָאװ ,דלַאב אקוד ןוא ,ולעידדָאּפ טינ אקוד ןוא
 ןופ טלאה רע ,טנעװַאד ןמלז בר :;רימ ןעמ טגָאז "! טינ טייצ
 ןופ ןענוװַאד ! שרעדנַא סיּפע זיא ,ךיא גָאז ,ױזַא ביוא, ,טנערָאפ
 ןעסעומש ליוװ עמ ןַא ,וליפא שטָאה .?"ךיוא ךיא ןעװַאד טנערָאפ
 ןָאק עמ ?ןעױעדנַא ןטימ סנייא ןָא ךיז רעהעג סָאװ ,קירוצ
 "ענ דנעזיוט השעמ תעשב ןעכַאמּפָא ןוא טנערָאפ ןופ ןענווַאד
 רַאפ ןוא ,ךָאד רע זיא דיגנ ַא --- זיא השעמ יד יו רָאנ .ןעטפעש
 ,ןיב ךיא ןעוו -- ןמיס ַא ;ץרא-ךרד ןעבָאה ןעמ ףרַאד דיגנ ַא
 -ךרד טַאהעג טלעוו עצנַאג יד רימ רַאֿפ טלָאװ ,דיננ ַא ,לשמל
 ַא טרָאװ ךיא .טרָאװ ןוא קעװַא ךימ ץעז ךיא ,רוציקב ,..ץרא
 --- ריהט רעד ייב ןעסיורד ןיא אקוד ןוא ,יירד ןוא ייווצ ןוא העש
 ,ּפָא-ןוא-ףיוא ןעהעג ןעשטנעמ :העז ךיא .קע ןייֵא ןהֶא השעמ ַא
 -ַאמַאס ןעמ טנָארט לייוורעד ךיק ןופ .סיױרַא רעד ,ןײרַא רעד
 סָאד ,ע :רימ ךיא רעלק ...ןעכַאז עטוג םינימה לכ טימ ןערַאװ
 --- ןיײרַא דָאב ןיא ןערהיפ ױזַא ךימ לָאז עמ ! תורּפכ ףיוא ךָאד גוט
 לעװ סָאװ ,בשיימ ךימ ןיב ןוא ! ןָא טינ ןיוש רימ טחעטש סָאד
 ןירַא ןוא ,ריחט יד ףיוא-ןעפע ןייַא ? דובכ ףיוא ןעטרַאו ךיא
 םכילע, "!ןמלז בר ,םכילע-םולש , ןוא ,ןיירַא בוטש ןיא ךיילג
 רהיא ,ךיא גָאז ,קילּפעט ןופ , ?"? דיא ַא זיא ןענַאװ ןופ ,םולש
 םענייאניא ןעוװעג ,ךיא סייה לערעב ? טנעקרעל טינ ךימ טָאה
 בָאה ךיא רָאנ ,רע טכַאמ ,ןייז ןָאק עס, ."עריגעדַאס ןיא לָאמַא
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 ייב זיא'ס ;טינ ךיוא רעטציא ךייא ןעק ןוא טנעקרעד טינ ךייַא

 יד ןענַאלשעג קרַאטש ,טכאדעג ךייא רַאפ טינ ,רע טגָאז ,רימ
 ןעבירשרַאפ רימ ,ןעמַאטשלעדנַאמ ייב ,רע טנָאז ,ןעוועג .היאר

 ןוא טינרָאנ ןענעייל טינ לָאז ךיא ,טנָאזעגנָא ןוא ןעלירב עצרַאװש

 ךיא טכַארט ,ע, ...ןייש רעד ןופ ךיז ןעטיה ןוא ןעביירש טינ

 ןָא ךיז ףור ןוא ..,/ןהייצ יד רימ טדעררַאפ רהיא ,ןמלז בר ,רימ

 ןיא ןופרעד השעמ יד ,ןמלז בר ,סיוא עשז טרעה, : םהיא וצ

 וצ רע טכַאמ "? אמתסמ ,טנעקעג ךָאד רהיא טָאה ןינעב .ױזַא

 -ּפםעט ןופ ,ךיא גָאז ,רעקעלרעלעט ינעב , ?? ןינעב רעסָאװ, :ריס

 -ָאנ ַאזַא לָאמ עטשרע סָאד רעה ךיא ,רע טכַאמ ,ןיינ, -- ."קיל

 עליופ ,ןמלז בר ,ךיא גָאז ,רימ גיוט סָאװ, ."רעקעלרעלעט -- ןעמ

 -ניא ןעבָאה רימ ,טנעקעג טוג ץנַאג םהיא טָאה רהיא ? תועונת
 ןוא ,ערינעדַאס ןיא ןייוו םהיא טימ ןעקנורטעג ,ךיא גָאז ,םענייא

 -ענ וליפא לָאמ ןייא טינ ןוא ,שיט ן'פיוא ןיבר ם'ייב טצנַאטעג

 רעד ףיוא ןיוש זיא רע ,טדײשענּפָא טייוו ןייז רע זָאל ,ךיז טשוק

 ערעננעל וצ ךייא ,ןעברָאטשעג גנַאל טינ ָאד ,טלעו רע'תמא

 ןיימ דרעוו ,"ןעברָאטשענ , רעטרעוו עגיזָאד יד טרעהרעד ."רחָאי

 ,םינּפַא ,ןעבָאה םידיגנ יד -- שטנעמ רעדנַא ןייַא רָאנ ןמלז בר

 סָאװ, :  רימ וצ ןָא ךיז טפור ןוא --- ! טדיוט ן'רַאפ ארומ קרַאטש

 ? ןעלעוו ךיא לָאז ,ךיא נָאז ,סָאװ, ?7? רימ ןופ רהיא טליוו עשז

 -רעלעט ינעב רעניזָאד רעד ; תמה תאוצ ןייז םייקמ רָאנ ליוו ךיא
 ןעפורענוצ טדיוט ן'רַאפ העש רָאֹּפ ַא טָאה ,םולשה ןילע ,רעקעל
 ןעוועג ןיא רע זַא ,השעמ ַא טלהעצרעד ןוא ןעדיא ךָאנ ןוא ךימ

 "רעביא סיּפע ךייַא טימ טלָאװענ ,ןיסייה ןיא לָאמ רֶאּפ ַא ךייַא ייב

 ןיא רע תמחמ ןוא ,טזָאלענוצ טינ םהיא ןעמ טָאה ,ןעסעומש

 רע זָאל ,סליטש ַא ,ךיס רהיא טהעטשרַאפ ,לעשטנעמ ַא ןעוועג

 ,וצ טינ טזָאל עמ ,ןעהעזעג רע טָאה ,תומכח ןהֶא ,ןייז ?חומ רימ

 .םיהַא קירוצ שרַאמ ןוא ?לעשיד םעד סעוװװערעקרַאפ רע טָאה

 סָאװ ,העיסנ רעטייוו ַאזַא ןיא ןהענ ייב טלַאה רע זַא ,דניצַא

 -ַאב ןעכילטיא טימ ךיז רע טנעגעזעג ,טינ ןיוש ןעמ טמוק קירוצ
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 / ,ךייַא םעדכָאנ ןוא ןיבר םעד רעהירפ ןעסירג טזָאל ןוא רעדנוז

 "ניא ךיז טזָאלרַאפ רע זַא ,ןעבענרעביא ךייַא ֿכָאז עמ ,טעב ןוא

 יד םימ הנמלא יד אמתסמ טעװ רחיא זַא ,ךייַא ףיוא ןעצנַאג

 ןענעווטרעייז ןופ ךיא ןָאק עשז סָאװ, ."ןעזָאלרַאפ טינ םימותי

 ךיא טכַארט .ענעשעק רעד וצ ךיז טמענ ןוא רע טכַאמ "? ןוחט

 רהיא ןזַא ,ךיא ליו, !עפ ? תוממ ?ליצת הקדצ ?הכדנ א :רימ

 םהיא ,ןעביל-דוד ןהוז ןערעטלע ןייז ןעמענוצ ,ךיא גָאז ,טכָאז

 טרָאו סָאד טרעהרעד רע זַא ,דיגנ ַא ."עלעטש ַא סיּפע ןעבעג

 4 עלעטש ַא רימ וצ טמוק יו, .גַאלש םעד רע טמוקאב ,?עלעטש ,

 "!סעלעטש עלַא ןעמונרַאפ ?סעלעטש טנייה ךיא בָאה ואוו

 טימ ןוא ,ןערעדנַא ןייַא ןעלחעצרעד ,ךיא גָאז ,רהיא טעװ סָאד,

 -ַאב לעגנוי ס'ינעב ןוא ,ןעדער טינ ךַארּפש אזא רהיא טרָאט רימ

 ,ךיא גָאז ,ןָאק רע .ץורית םוש ַא ןהָא רָאנ ןעמענוצ רהיא טפרַאד

 -רַאפ ןוא ,ןעביירש ןוא ,עירעטלַאהכוב ןוא ,ןענעכער ןוא ,ןע'נובשח

 ןוא ןעפנָארב לעסיב ַא ןעבעג ,לחומ טייז ,טסייה ןוא ,ןעביירש

 טשינ ליומ ןיימ ןיא טנייה ךָאנ בָאה ךיא םורָאװ ,ןעסייבוצ סיּפע

 ,?טָאהעג

 "עדאפ יד --- ןייז ךיראמ גנַאל ךייַא ךיא לָאז סָאװ ,רוציקב

 רע זַא ,טגַאזעגוצ רימ טָאה רע ;טסָארּפ ךיז ייב ןענעז .רעריג

 .בָאה ןוא םייהַא ןעוועג ?גר הלוע בָאה ךיא ןוא ,וצ םהיא טמענ

 .ףעהירפ טרָאד ךיז טָאה רע ןוא ,ןעביל-דוד םהיא וצ טקישענוצ

 זַא ,טגָאועג םחיא טָאה ןמלז בר םורָאװ ,טרעגלַאװענּפָא לעסיבַא

 בר ןוא ,ןעליסוי בר טימ ,ןהוז ן'טימ רעהירפ ןעדעררעביא זומ רע

 זיא ,עליסוי בר ןעמוקעג זיא'ס זַא ,םעדכָאנ ,ָאטינ ןיא עליסוי

 םהיא טָאה עמ ,תוישעמ ךייַא גוט סָאװ .ןמלז בר ןעוועג טינ

 -נעקָאלפ רעצנַאנ ַא רָאנ ןעטרָאד טנייה זיא רע ןוא ,ןעמונעגוצ

 .רעסיש

 -רעפ וצ טיג ןוא ךינעה םהיא טכיררעפ --- ,רעריסַאק ַא --

 ירַאפ יע -- :רעריסַאק טיידעב סָאװ ,ןושל ןייז ףיוא ןהעטש
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 סױרַא ןוא טלעג וצ-טמענ רע ,סָאד טסייה טלעג טימ ךיז טמענ

 .טלעג רע טיג

 סָאװ ,טכַאמעג רָאלק ייז טסָאה וד סָאװ ,ריד קנַאד ַא --
 וצ טכַאמ -- .טסואוועג טינ ייז ןעטלָאװ ,טינַא ,רעריסַאק טסייה

 םהיא טוהט ןוא ּפַאטע םוצ טהעג ןוא רעטיור רעד ?ערעב םהיא

 .ףיוא םהיא טקעוו ןוא עטיווס רעד ייב ערָאט ַא
 "חָאּפ ַאנ ַארַאּפ ,ןענעלנָא וד טסלָאז ּפָאק ן'טימ ,ערווַאל ,יע ---

 ! עילעמ
 רעד ןופ יֵלֵאװַאּפ ףיוא:טהעטש ,םהיא טנלָאפ ערווַאל ןוא

 ,ןײרַא לעמיה ןיא טקוק ןוא דנַאה רעד טימ ךיז טלעטשרעפ ,דרע
 יירד יד רעביא טלהעצ ,ןעקעטש םעד טמענ ,ןוז יד טלַאה ואוו
 .ןיירַא געוו ןיא ךיז טזָאל ןוא ןעטנַאטסערא

 .ם ?עטיּפַאק -

 .אטחילע ךיז טגָאלש דיגנ ועד

 רעיצַאּפש ם'ניא ּפָארַא-גרַאב טייוו ןעטלַאהעג ןיוש טָאה ןוז יד
 'ןערעוו ןעביוהעגנָא טָאה ץיה יד ,לעמיה ןעיולב ןעפעיט ן'רעביא
 -ןקוצניירַא ייב ןעטלַאהעג טָאה ּפָאטע רעד ןוא ,רענעלק לעסיב ַא

 ןוא ,העיסנ רעייז ןופ .טקנוּפ רעטשרע רעד --- ווָאנַארנ ןייק ןעמ

 יירד עֶלַא ךיז ןעבָאה ,טרָא ן'פיוא גיטרַאפ ןעמוק לָאז עמ ידכב

 "-טניו א ןעבענ ,טדָאטש ן'רעטניה טלעטשענקעװַא ןעטנַאטסערַא

 "עג זיא ערווַאל ןוא ,החנמ ןענווַאד ,חרזמ וצ םינּפ ן'טימ ,להימ

 -רעזייא ן'טימ סָאװ ,ןעקעטש ןעסיורג ן'פיוא טרַאּפשעגנָא ןענַאטש

 ןוא ,קירוצ לעסיב ַא טקוררעפ ?עטיה סָאד ןעטנוא ןופ ץיּפש םענ

 דנעה יד טימ ךיז ןעגָאלש ןוא ךיז ןעלקַאש ןעדיא יד יו ,טקוקענ

 .ךיגנ רעד טנעװַאדעג טָאה עלַא ןופ רעקַאמשענ .ןעצרַאה ןיא
 הנוכ אזא טימ גנַאל ןיוש טָאה קילּפעט ןופ רעקילּפעט רעב-םולש
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 :ןעגָאלשעג תמאב ךיז טָאה רע ,דניצַא יו ,טנעװַאדעג טינ

 ףיוא טַאהעג הטרח ,ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ ,ונלזג ,ונרגב ,ונמשא

 ןייֵא ןעפלעה טנַאקעג ,ןעטייל רַאפ טגידניזעג טָאה רע סָאװ ,םעד

 ןעכַאמ ךילקילג םהיא טנָאקעג ,ןעפלָאהעג טינ ןוא ןעדיא ןעמערָא

 ןילַא רע טסייוװ 4 סָאװ רַאפ .ןָאהטעג טינ סָאד טָאה ןוא רשפא

 ,ןצבק םעד טָא וצ ךיז ןעכיילנרעפ ןעמונעג טָאה רע ןוא !טינ

 ךיז רַאּפ ןויזבייזב ןעוועג םהיא זיא'ס ןוא ,ןעטיור םעד ?ערעב

 -יא גָאט א םיוק ןיילַא טָאה סָאװ ,ןצבק רעניזָאד רעד טָא .ןיילַא

 דוצ ןהעג ןעגעוו ס'מענעי ןופ טליופעג טינ ךיז טָאה ,ןעמוקוצרעב

 יבַא ,עטָאלב רעד טימ ןעכַאמ ךיז ,ריבנ ַא וצ ןעלַאפרעטנוא ,סופ

 רעקילּפעט רעב-םולש ? רע ןוא .ןעדיא ןעמערָא ןייַא הבוט ַא ןוחט

 ס'מענעי ןעהעז טשינ ,ןערעה טלָאװעג טשינ טָאה קילּפעט ןופ

 -קרַאטש םהיא טָאה סע ןוא .זייֵא יװ טלַאק ,טלַאק --- תורצ
 רהעמ ןוא ,טכַאמעג יױזַט ךיז טָאה עס סָאװ ,ןעסָארדרעּפ קרַאטש

 ןיסייה ןיא ךודיש ן'טימ חשעמ יד ןעסָארדרעפ םהיא טָאה ץלַא ןופ

 רַאפ זיא ,רעב-םולש ,רע זַא ,טלהיפרעד טָאה רע ..דירי ן'פיוא
 ןעסיורג ַא רע טָאה רשפא ןוא ,בייח רעסיורג ַא ןעטיור םעד לערעב

 .רע ןעוו םורָאװ ,טדיוט ס'רעטכָאט ס'נעטיור םעד לערעב ןיא קלח

 ַא שטָאח וצ-טנעל רע ןעוו ,השקב ןייז וצ וצ טלָאמעד ךיז טרעה

 "יא ןעמערָא ןייֵא וצ טפַאשבעיל ןעּפָארט ןייא שטָאח ,תונמחר טיול

 רשפא טציא טלָאװ ,זלַאה ן'פיוא ףלח רעד טניל םענעי תעשב ,ןעד

 ןוא ...? ךילקילג רשפא ןעוועג ןוא טבעלענ רעטכָאט ס'מענעי

 לעיפיוו שטָאח ןעטכיררעפ ןענָאק לָאז רע זַא ,ךיז טלהיפ רעב-םולש

 טינ סָאװ טימ ,ןברק ַא ןעגנערב סיּפע ,ןעכערברעפ ןייז זיא טינ'ס

 םהיא טלָאװ ,הכמ עגיזָאד יד ןעלייהרעפ ,ןעצוּפעב ,ןערימשרעפ זיא

 רע ױזַא יו ,טשינ טסייוו רע רָאנ .דנוזענ קיטש ַא ןעמוקעגוצ

 סָאד ןוא ,ןענװַאד ם'ניא ךיז טפעיטרעפ רע ןוא ? ןוהט סָאד לָאז

 ,רבק ַא ןופ יו ,ןעניוא ענייז רַאפ ףיוא-טהעטש סנייז ןעבעל עצנַאג

 ןענעו רע טכַארט ןעבעל ןייז ףיוא לָאמ עטשרע סָאד טעמכ ןוא

 טהעזרעד .ןעבעל ןייז ףיוא לָאמ עטשרע סָאד טעמכ ,ןעכַאז עכלעזַא
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 ,ךרוד ןוא ךרוד ךיז טהעזרעד רע ;לענעיּפש ַא ןיא יו ךיז רע
 ױזַא רעהַא זיב ןעוועג רע זיא ױזַא יוװ ,טינ טהעטשרעפ רע ןוא
 זיא רע זַא ,ךיז ףיוא ןעניימ טנָאקעג רע טָאה ױזַא יו ? דנילב

 רע טָאה ױזַא יו ?שנעמ רעשיטייל ַא ןוא דיא רעכילרהע ןייַא

 עֶלַא טנעװַאד רע סָאװ ,טימרעד אצוי זיא רע זַא ,ןעניימ טנָאקעג
 ...9 הבדנ ַא רעיירד ןעטרַאה ַא לָאמַא ןיירַא-טקור רע סָאװ ןוא גָאט

 ,קילּפעט ןופ רעקילּפעט רעב-םולש ,דיגנ רעקילּפעט רעד ןוא
 ךיז ,"הקדצ ןָאהטעג , טָאה רע ױזַא יוװ ,ןענַאמרעד ןָא ךיז טביוה

 ןעסירעג םהיא ייב טָאה עמ סָאװ ,ןעשָארג ןעכילטיא רַאפ ןעגנודעג
 -עגניירַא טָאה רע ױזַא יו ,ךיז טנַאמרעד רע ןוא ,ןעגנַאװצ טימ יו
 ןייז רַאפ סָאד ןָאהטעג ,ןיירַא ?חוש ןיא הרות-רפס ַא לָאמַא ןעבעג/

 ,שירק ןייק טשינ טָאה ,רעדניק ןייק טשינ טָאה רע תמחמ ,המשנ
 "נָארב ןוא ךַאקעל ןייק טעװעלַאשזעג טינ ,הרותה"םויס ַא טכַאמעג
 רפוס רעד זַא ,ןעגרָאמ ףיוא ןוא ,טכַאנ עצנַאג ַא טעילוהעג ,ןעפ
 רע טָאה ,דסח-תולימג ַא ןעטעב םהיא וצ ןעמוקעג זיא ןושמש בר
 םישעמ , עכלעזַא המודכו  ..ןעטדיוט ַא יװ טגָאזעגנּפָא םהיא
 -רעפ דרעוו רע ןוא ,דניצַא ךיז ןענַאמרעד ןָא רע טביוה "םיבוט
 ןעדיא ענעש עכלעזַא ךס א רַאפ ןוא ךיז רַאפ השוב רַאפ טנערב
 -ַָאק סָאװ ,דלענ רעייז ןיא טעכָאקרעפ ןענעז סָאװ ,רע יוװ םידיגנ
 זַא ,טלהיפרעד רעב-םולש ןוא .ןעדיישעצ טינ םעד טימ ךיז ןענ

 ןעגעלעג זיא ץראה ןייז זַא ,ןעפַאלשעג רעהַא זיב זיא המשנ ןייז
 ,טייקמעראװ ּפַאק ןייק .טקעדעב זייַא טימ ,סערּפ ַא רעטנוא ץיגרע
 דניצא ןוחט סיּפע םהיא ךיז טליוו סע ןוא ! תונמחר לעקערב ןייק
 םעד ןעטכיררעפ לָאז סָאװ ,סכלעזַא סיּפע ,ןענעוו ס'לערעב ןופ

 -ֹּפִא ,םהיא ןעגעק הריבע עסיורג יד ןעבעגרעפ ,רעלהעפ ןעסיורג

 ןוא ןוהט לָאז רע סָאװ ,טינ טסייוו רע רָאנ ! דלוש ןייז ןעשיוו

 ףעיט ץנַאג ּפָארַא ךיז טזָאל רע ןוא .ןוהט סָאד לָאז רע ױזַא יו
 טינ טחעטשרעפ ןוא ,ןיירַא המשנ רעד ןיא ,ןעצרַאה ןיא ךיז וצ
 ןוא ,טלעוו רעד ףיוא ןעבעל ןייז רעהַא זיב ןעוועג זיא סָאװ ,ללכב

 ניצפופ ןוא טכעז טבעלעגּפָא ?ןעװעג ןקתמ ָאד רע טָאה סָאװ
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 עגנַאל ַא טרחימעג ,ןעבעל ןייז ןופ ?עטרעפ יירד יו רהעמ ,רהָאי

 ,םענעי ןעבעגעג טשינ ,ןעשארג ַא וצ ןעשָארג א ןעביולקעג ,חמחלמ

 סָאד סעװ ןעגעו ס'נעמעוו ןופ -- ,ןיילא ךיז ןענונרעפ טשינ

 "ניק ןייק זַא ,ןעזָאלרעביא סָאד רע טעװ ןעמעוו = ? ןייז גנידסלַא

 דָאז ייז --- םיאנוש םהיא ןענעז םיבורק יד ןוא ,טינ רע טָאה רעד

 ! רעסַאװ לעפעל ַא ןיא ןעקנורטרעד םהיא ייז ןעטלָאװ ,ןענַאק ןעל

 סָאװ ,ץלַא וצ ןובשח ַא ןערהיפרעטנוא ןָא-טביוה רעב-םולש ןוא

 לעיפ ױזַא רע טָאה סָאװ רַאּפ ,ןערעלקרעביא ןוא ,ןָאהטענ טָאה רע

 סע ןוא ?טלעוו יד םחיא ןופ טשינ טלַאה סָאװ רַאפ ? םיאנוש

 ןוא ענעסעגרעפ גנַאל ןיוש תונורכז .םחיא רַאפ ףיוא-ןעהעטש

 קעד ן'פיוא ףעיט רעהַא זיב םהיא ייב ןענעלעג ןענעז סָאװ ,תונשחמ

 ...ןעצרַאה ן'פיוא ענטומעלַאק םהיא דרעוו סע ןוא ,המשנ ןייז ןופ

 "רעפ שטָאה ןעוהָאי ערעטלע יד ףיוא ,טרָאװ סָאד ךיז טיג רע ןוא

 דרעוו ץרַאה ןייז ןוא ,ּףיוא ךיז טּפַאח חמשנ ןייז ןוא ,ךיז ןערעסעב

 טהעזרעד רע -- גיטכיל דרעוו ןעגיוא ענייז ןיא ןוא ,ןעננַאגעצ

 טלהיפרעד ןוא ,ןעהעזעג טינ רעהַא זיב טָאה רע סָאװ ,סכלעזַא

 יו ךיז טלהיפ רע .טלהיפעג טינ רעהַא זיב טָאה רע סָאװ ,סכלעזָא

 "נייק ךָאנ יװ ,גידעבעל ןוא שירפ ױזַא סיּפע ,רענצראבעגיײנ ַא

 .ןעבעל ןייז ןיא טינ לָאמ

 ן'טימ ןענױשרַאּפ ערעזנוא ךיז ןעזָאל ,חחנמ טנעװַאדעגּפָא

 םימ רעטנוא-טגנירּפש לערעב .ןיירַא געװ ןיא רעטייוו ּפַאטע

 ,טכַארטרעפ טהעג דיגנ רעד ןוא ,ןעכינעה ןופ קזוח טכַאמ ,סופ ןייא

 ,תובשחמ טימ לופ טציא זיא ּפָאק ןייז .רעכיג ןוא רעכיג לָאמ עלַא

 טוהט סיּפע ,רע טרעלק סיפע !ןעלהיפעג טימ ?ופ ץראה ןייז

 .רע טעיוב.סיּפע ,רע

 רעד לערעב םהיא וצ טכַאמ -- ?יױזַא רהיא טפיול סָאװ ---

 -נַארק .ןיימ טימ ךייַא ןָאק ךיא זַא ,ױזַא טהחילפ רהיא --- .רעטיור

 .ןענָאינַא טינ סופ ןעק

 טכַאמ ױזַא --- - ? לערעב בר ,ןהעג וצ רעווש ךייֵא זיא'ס ---

 ןופ סָאד טָאה רע סָאװ ,טייקכייוו ַאזַא טימ דיגנ .רעד םהיא וצ
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 ,רימ ייב ןָא ךיז טלַאה --- .טרעהעג טינ לָאמנייק ךָאנ םהיא
 ןעלעוו רימ זַא ,םשה הצרי םא ,לערעב בר ,טנַאה ןיימ ךייַא טָאנ
 ,ךיוא וד ןוא ,ןייז רימ ייב רהיא טלָאז ,םייהַא קירוצ םולשב ןעמוק

 ףֵרַאֹד ךיא ,ןעבָאה גיטיונ רהעז ךייֵא ףרַאד ךיא םורָאוװ ,ךינעה

 | | .ןענָאז סיּפע ךייַא

 -עב ךַאז עניטיונ ַא רַאפ סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טינ טָאה ?ערעב
 ? אקוד םייה רעד ןיא סיּפע סָאװ רַאפ ןוא ? ןענָאז ייז רע ףרַאד
 רע זיא סָאװ ,?לכב ןוא ?דדלַאב ןענָאז טינ סע רע לָאז סָאװ רַאפ

 ...? גידרעפָאה ןוא ךייוו ױזַא ןערָאװעג םיצולּפ סיּפע

 טנעפעעג רָאנ טָאה רענעי ;טינ ןעמ טסעומש ןעכינעה ןופ
 ? ןעמוק דיגנ רעד םהיא טסייה סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טינ ,ליומ סָאד
 :ןָאהטעג גָאז ַא טָאה ןוא טלעטשעגנייַא ךיז טָאה רע

 ,רעטשרעביוא רעד ןעבָאה תונמחר טעוװ רע רָאנ ביוא ---
 ..סױרַא טעוװ רעניימ ביל-דוד

 רעמָאט -- ,ריננ רעד םהיא וצ טכַאמ -- ,יַאס יו יֵאפ --
 םענ ךייא ,טסייה סָאד ,ךיז ףיוא םהיא ךיא םענ -- ןיינ ןליפַא

 ,רימ ןָא ןָא ךיז טלַאה ...ךיז ףיוא ךיא םענ ןעמעלַא ,ךיז ףיוא ךיא

 ...ןהעג ֹוצ רהעווש ךייַא זיא'ס ,לערעב בר

6 * * 

 יד ןיוש זיא ,ווָאנַארנ ןייק ןעמוקעגניירַא זיא ּפַאטע רעד זַא

 "יורג א ,ןמיס א ךיז ךָאנ טזָאלענרעביא ,ענעגנַאגרעפ א ןעוועג ןוז

 ןעמ טָאה טנעגענעב ןוא .לעמיה גערב ן'פיוא סַאּפ םענעדליג ןעס
 -ענ ןיא סָאװ ,רהָאכ רעצנַאנ ַא --- קיזומ טימ ןענױשרַאּפ ערעזנוא

 ןעקעמ ַא ןופ ןוא סעבַאשז ןופ ןעקַאװק ַא ןופ טשימעגסיוא ןעוו
 ןעביוהענפיוא ןעבָאה סָאװ ,ןעגעיצ ןוא ףָאש עדערעשט רעד ןופ

 סָאװ ,קילג סָאד ןעוועג זיא סָאד ןוא --- ביוטש ןעניד/ארומ ַא

 -עגכרוד ןעדיא רעװָאנַארג יד ןעבָאה ןענעיצ רעװָאנַארג יד רעביא

 ָאד טָאה עמ ןעמ עוו ,וליפא טקרעמעב טשינ ,ּפַאטע םעד טזָאל
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 -ָאנַארג יד ייז ןעטלָאװ ,טינַא !ווָאנַארג ייברַאפ טרהיפעגכוד
 . ןוא דובכ ןעבלעז ן'טימ ןעוועג םינּפ פבקמ טרָאד ןעדיא רעוו
 ?בקמ ייז טָאה עמ יו ,דַארַאּפ ןעבלעז םעד טימ טיײלגעבעגסױרַא
 -סַארק ןיא ,עקלושטימ ןיא ,עקווָאליַאכימ ןיא םעדכָאנ ןעוועג םינּפ
 -סנופ ענּפַאטע עגירעביא עלַא יד ןיא ןוא ץיװַאקַאדז ןיא ,עקליּפָאנ
 .ןיסייה ןעשיווצ ןוא קילּפעט ןעשיווצ סָאװ ,ןעט



 סנייא טרעדנוה
 | קיירא יורא

 ,השעמ א

 ,1903 רהֶאי ןיא ןעבירשעג





 סנייא טרעדנוה
 טאונס

.5 

 גוי ן'רעביא טפיול סָאװ ,גוב ךייט רעטלַא רעד רענעש רעד

 ,ייז יו ,ןײרַא-טלַאפ ןוא רעטסעינד ןעשיווצ ןוא רעּפעינד ןעשיווצ

 ,סעינרעבוג ייווצ גידנעפיול ךרוד-טדיינש ,ןיירַא םי ןעצרַאוװש ןיא

 ןהֶא ןעפרָאװעצ ןעגיל סע ואוו טרָאד ,רעילָאדָאּפ ןוא רענַאסרעח

 - ַא ב ןא ע ט ? ַא ה :ךעלטדעטש עשידיא ייווצ רדס םוש ַא

 "ייא ,זיא סָאד -- ךעלטדעטש ייווצ עניזָאד יד . ע י 5 ַא פ א ה

 ,טדיישעצ יו ייז טָאה ךייט רעד רָאנ ,טדָאטש ןייא ,ךילטנעג

 -םיונוצ קירוצ ייז ןעבָאה ןעשנעמ ןוא ,בלַאה רעד ףיוא ןעסירעצ יו

 ןערָאװעג זיא טדעטש עדייב ןופ זַא ױזַא ,קירב ַא טימ ןעדנובעג

 ָאהָאב ןיא ,ךיז טכַאד ,רהיא טנעז טֶא :טרָאטש ןייא רעדעיוו

 רהיא םנעז -- טונימ ףניפ ןייק קעװַא טינ טהענ סע ,עילָאּפ

 רהיא טנעז טא :קירוצ ענעגייא סָאד ןוא ;עטלָאה ןיא ןיוש

 רהיא ,ַאהַא -- קוק ַא טוהט רהיא ,עטלָאה ןיא ןעוועג סָאװ-רָאנ

 | ! עילָאּפָאהָאב ןיא רעדעיוװ ןיוש טנעז

 ַא רַאפ טנעכערעג ךיז ןעוהָאי טימ טייצ ַא טָאה עטלָאה

 ףיוא רַאפרעד זיא .לעטדעטש ַא רַאפ --- עילָאּפָאהָאב ןוא ,ףרָאד

 ןעדיא זַא ,1882 יַאמ ןעט-3 ם'נופ לרונ רעד ןעלַאפעג עטלָאה

 .ןעצעזעב טינ סעײנַארעביא ןעטרָאד ךיז ןערָאט

108 
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 ּיד ייב בושח קרַאטש ןערָאװעג עטלָאה זיֹא ןָא טלָאמעד ןופ
 קשח ןעמוקעב לָאמ ַא טימ עֶלַא ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא רעילָאּפָאהַאב
 .יַאמ ןעט-8 ן'כָאנ אקוד ןוא ,עטלָאה ןיא אקוד ןעצעזעב ךיז

 -נָא ןעדיא רעילָאּפָאהָאב יד ןעבָאה ןָא יַאמ ןעט-פ םענעי ןופ
 זיא'ס רָאנ .עטלָאה ןייק ןעלקעּפרעבירַא דייהרעליטש ךיז ןעביוהעג
 רעביא ןעש רהעז הליחמ ןעטעבעג ייז טָאה עמ ;} ןעטָארעג םינ ייז
 -ַאשזַאּפ ,אקציא ןידָאּפסָאנ, :עילָאּפָאהָאב ןייק קירוצ קירב רעד
 טָאה עמ רעדָא "?!ַאניבַאר ָאהַאקסלָאּפָאהַאב ָאד דַאזַאנ עיטיָאל
 ןָאהטעג גָאז א ןוא רעטרעוו ןהֶא ןענָאװ םעד טעווערעקרעפ םהיא
 ."וועשטידרַאב ַאנ רחָאפ-רהַאפ א, : רעטכעלעג ַא טימ

 ןיב ךיא --- ,ט'הנעט'עג רענעי ךַאבענ טָאה -- ! שטייטפ ---
 דערָאג ענעוטסבָאס עיַאמ ַאי ! ןערהָאי חמכו חמכ ןופ רעטלָאה ַא
 -תיב ןיא טדָאטש ענעגייא ןייֵא טרָאד בָאה ךיא --- עלָאקש וא
 ףךיא -- עשטשיבדַאלק ַאנ ישטידָאר עקליקס עיַאמ ַאי !שרדמ
 ! םלוע-תיב ן'פיוא םיבורק טרָאד בָאה

 -הָאיַארַאפ רעד יוװ ,ןעפלָאהעג רעבָא ןעבָאה תונעט עלַא יד
 | .יינש רעגיר

 -טנעעג םהיא ןעמ טָאה --- ! ןערעיּפַאּפ --- עטנעמוקָאד --
 ."ןערעיּפַאּפ , טימ הנותח ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,טרעפ
 ..רעיּפַאּפ רַאפ דלעג ןעזייל וצ ןעבענעג טלָאמעד ןעבָאה ןעדיא
 "עג ןעבָאה םירסומ יד ,ןעוועג ןוממ ףסַאמ ןעבָאה סעיַאטָאדָאח יד
 .טינ ןעמעוו ןוא ,ןעטלָאנעג טָאה סע ןעמעוו ..,ןוהט וצ סָאװ טַאה

 ; תוריסמ ערעייז טימ ךיז טכַאמענ ילַאק ןיילַא ןעדיא ןעבָאה ךס ַא
 -רעפ טזומעג תוחּפשמ ךס א ךַאבענ ןעבָאה תוריסמ ערעייז רעביא
 עטלָאה ןופ קירב רעד רעביא ןערירגימע ןוא סעכעבעב יד ןעמענ
 ,סרעסע עיינ ,םינצבק עיינ ןעמוקעגוצ זיא'ס ןוא ,עילָאּפָאהַאב ןייק
 טלָאװעג טינ ךיז ןעבָאה ןעדיא ...ערעדנַא סָאד סנייא ןעסע סָאװ
 -ַאּפ ףיוא) ןעטלַאהעג המחלמ ייז ןעבָאה ,ןעבענרעטנוא ךיג ױזַא
 ןעדיא ןעשיווצ המחלמ ַא קעװַא זיא'ס ןוא .(ךילטנייוועג ,רעיּפ
  =יולפעג ןענעז סע ;ןעדיא טימ ןעדיא ןעשיווצ ןוא עיצילַאּפ טימ
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 ןופ ,עינרעבוג רעד ןיא עיצילַאּפ ןופ ,עיצילַאּפ ןיא ןערעיּפַאּפ ןעג
 ןופ ןוא עינרעבוג רעד ןיא טָאנעס ןופ ,טַאנעס ןיא עינרעבוג רעד
 -עג ױזַא ךיז טָאה המחלמ יד ןוא --- עיציִלֶאּפ ןיא קירוצ טרָאד
 -ָאטסיה רעד זַא ,ארומ בָאה ךיא .רדסכ רהָאי גיצנַאװצ ןעגיוצ
 יד ןופ עטכישעג יד ןעביירשעב ןעמוק לָאמַא טעוװ סָאװ ,רעקיר

 טייצ לעקיטש עגיזָאד סָאד ןעזומ רע טעװ ,ךעלטדעטש ייווצ עגיזָאד
 -נאווצ רעד ןופ עטכישעג יד , :;ןעבענ ןעמָאנ א
 יד טימ רעטלָאה יד .?7 ה מ ח? מט ר עניר העי-ניצ

 ..טניימ עמ סָאװ ןעסיוו ןיוש ןעלעוו ןעדיא רעילָאּפָאהַאב
 :ןעשנעמ ייוצ ןעוועג ןענעז המחלמ-ישנא יד ןעשיוצ

 רעניטולב ַא רענייז ןוא עטלָאה ןופ יקסלָאּפָאהָאב השמד-לאימחרי

 .עילָאּפָאהָאב ןופ יקסנַאיטלָאה ביל-ןמחנ אנוש

 .ב

 טינ טלָאז רהיא ןוא שודיח ןייק ןייז טינ רָאנ ְךייַא לָאז סע

 ןוא רעטלָאה ַא ןיא השמ-לאימחרי סָאװ ,תוישק ןייק ןענערפ

 טסייה ןוא רעילָאּפָאהָאב ַא זיא ביל-ןמחנ ןוא יקסלָאּפָאהָאב טסייה

 סָאװ ,יקסַאקרעשט ַא םענייא ןָאק ךיא יַאמְל ? יקסנַאיטלָאה

 סָאװ ,יקסווָאקרעצַאלעיב ַא םענייא ןוא ,וָאקרעצַאלעיב ןיא טנהָאװ

 -נַאשטשַארַאט א םענייא ךיא ןָאק טנייה ? סאקרעשט ןיא טנהָאװ

 סָאװ ,יקסצושטנעמערק ַא ןוא ,גושטנעמערק ןיא טנהָאוװ סָאװ ,יקס

 ,טכעלש ױזַא ןעוועג טלָאװ סָאװ ,ךיז טכַאד ? עשטשארַאט ןיא טציז

 לָאז ,סאקרעשט ןופ אמתסמ סױרַא טמוק סָאװ ,יקסַאקרעשט זַא

 ,וָאקרעצַאלעיב ןיא יקסוװָאקרעצַאלעיב ,סַאקרעשט ןיא ןעציז ךיז

 -ערק ןיא יקסצושטנעמערק ןוא עשטשַארַאט ןיא יקסנַאשטשַארַאט

 ןעפרַאד לָאז שנעמ רעכילטיא ןעוו :ץורית רעד זיא ? נושטנעמ

 םויק ןייק טלעוו יד ךָאד טלָאװ ,טדָאטש ןייז וצ ןעדנובענוצ ןייז

 ,1889 יַאמ ןעט-3 םוצ םוא ךיז ןערהעק רימ רָאנ ...! טַאהעג טינ
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 ,עילָאּפָאהַאב ןיא ןעוועג וימי ?כ זיא סָאװ ,רעטלָאה ביל-ןמחנ |
 יַאמ ןעט8 םענעי ןענעקַא סָאװ ןעט-2 םעד טקנוּפ טפרַאדעב טָאה
 -ךַאירוא ם'ייב ןעבירשרעפ ןעטרָאד ןייז ןוא עטלָאה ןיא ןעניטכענ
 ַא רַאפ טנעידעג םהיא טָאה סָאד ןוא --- לָאקָאטָארּפ ַא ףיוא קינ
 עס ןזַא ,טסייה סָאד טֶא .בשות רעטלָאה א זיא רע זַא ,זייוועב

 ! קילנמוא ןייַא ןערעדנַא םעד ,קילג ַא םענייא טרעשַאב

 עגיזָאד יד טָאה ן'השמ-לאימחרי זַא ,ךיז טחעטשרעפ עס

 רע סָאװ ,גנידסלַא ןָאהטעג טָאה רע ןוא ,ןעסָארדרעפ טכער השעמ

 ,ןע'ביל-ןמחנ ףיוא ןעבָארגעג גנַאל ױזַא טָאה ןוא ,טנַאקעג טָאה
 ַא ןיא ביל-ןמחנ ז8א ,םיתפומו תותוא טימ ןעזיוורעד טָאה רע זיב

 ןוא ןעפָאלשעג טינ ךיוא בילךמחנ ןיא יאדוא ,רעילָאּפָאהָאב
 יַאמ ןעט-8 ןענעקַא ןעט-2 םעד זַא ,ןערעיּפַאּפ טימ ןעזיוועגסיוא
 סינדַאירוא ם'ייב עטלָאה ןיא ןעבירשרעפ ןעוועג רע זיא 2
 ,יקסנַאיטלָאה ,ןייֵלַא ןעמָאנ רעד :ןיא ןמיס ַא ;רעכיב יד ןיא

 השמ-לאימחרי ןוא ,רעטלָאה ַא ןיא ,ביל-ןמחנ ,רע זַא ,טזייוועב

 -ָאהָאב :טזייוועב רענייז ןעמָאנ רעד יוװ ,רעילָאּפָאהַָאב ַא זיא

 | ...עילָאּפָאהַאב ןופ יקסלָאּפ

 ףיוא ןיירא עינרעבונ רעד ןיא ביל-ןמחנ ןעבירשעג טָאה ױזַא

 .ןעגיוושעג טינ ךיוא רעבָא טָאה חשמ-לאימחרי .ן'השמ-לאימחרי

 ,תודע טימ ןעזיועגסיוא ןוא ןעדעיּפַאּפ ןעמונעגסורַא טָאה רע

 -ָאהָאב ַא רע ןיא ,יקסנַאיטלָאה ךיז טפור רע שטָאח ,ביל-ןמחנ זַא

 הריד ענעגייא ןייַא עילָאּפָאהָאב ןיא טָאה רע :ןמיס ַא .רעילאּפ

 רעטלָאה א ףרַאד סָאװ  .זיולק ס'דינמ םעד ןיא טדָאטש ַא טימ
 -ַאפָאדָאב רעד ןיא טדָאטש ַא טימ עילָאּפָאהָאב ןיא הריד ַא דיא
 ? ןיולק רעיל

 ןערעיּפַאּפ טימ ןענָאלשעג גנַאל ױזַא ךיז טָאה עמ ,רוציקה
 "וצ יוזַא ךיז ןעבָאה ןעדיא ייווצ יד ןוא ,ןִיירַא עינרעבונ רעד ןיא
 ןע'חלשמ'סיױרַא ןעדייב ייז לָאז עמ ,ןעמוקעגנָא זיא'ס זיב ,ןעסעגעג
 "ניירא טינ ןצניהַא ייז לָאז עמ ,ןעבעג גנוטכַא ןוא עטלָאה ןופ
 ןריה .גָאטייב ץוח א ,ןעזָאל
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 .ג

 . 4 רהיא טנייווש סָאװ ,המחב ---

 ? ןעיירש לע ךיא זַא ,ןעפלעה רימ טעוו סָאװ --

 ! טאנעס ןיא ןייַא טיג ,טַאנעס ַא ןַאהרַאפ ---

 יקסנרעבוג יד זַא ,טַאנעס ןיא ןעבעגנייַא ךיא לָאז סָאװ ---

 ? רעילָאּפָאהָאב ַא ןיב ךיא זַא ,ןענופעג טָאה עינעלווַארּפ

 : עכ'השמ-?אימחרי טשימעגניירַא ךיז טָאה וצרעד ןוא

 םהיא טלהעפ טַאנעס !טאנעס ןיא ןהעג טינ ףרַאד עמ ---
 -אהָאב ןופ ןעקישסיורא זנוא לָאז עמ ,םינּפַא ,טסליוו וד ! ךָאנ

 ? ךיוא עילָאּפ

 ָאד רָאנ .ןערהיפסיוא עכ'השמ-לאימחרי טגעלפ םוטעמוא
 ןעועג זיא השמ-לאימחרי .טינרָאג ןע'לעוּפ טנָאקעג טינ יז טָאה

 ,ןיירא טאנעס ןיא רעיּפַאּפ ַא טימ קעװַא זיא ןוא ןשקע רעטוג ַא

 : השעמ א רָאפ ךייֵא טלעטש ןוא

 ארומ בָאה ךיא ,טייצ לעקיטש שביה ַא ןעגנַאנעגקעװַא זיא'ס

 ךיז ייב ױזַא ךיז רע טציז לָאמנייא ; גיצנַאװצ רחָאי ַא טינ בוא

 טינ וליפא טָאה רע ,ןעוועג סָאד זיא רעמוז תליחת ,טיילק ןיא
 -רעפ טעמכ ,האַּפ רעקניל רעד ןיא טאנעס םעד טָאהעג ןעניז ןיא
 טמוק ,טלעוו רעד ףיוא טאנעס א ןַאהרַאפ זיא'ס זַא ,רָאנ ןעסעג

 .וַאטסירּפ םוצ םהיא טפור עמ ןוא ןהעג וצ ןעמ

 לָאמ ַא רעדעיו ? ריד ייב סעיינ ַא סיּפע ןיוש זיא סָאװ ---

 -לאימחרי ןָא ךיז טפור -- ! םיקסע ענייז ? "רָאבס ענשטיוופ,

 .'השמ-לאימחרי וצ עכ'השמ

 -ניא ריד טימ ערעשטעוו עזייב ַא ןעסיוו ױזַא ךימ זָאל ---
 ןָאק ,טפור ווַאטסירּפ ַא -- .השמ-לאימחרי טכַאמ -- ! םענייא
 .ןהעג זומ עמ ןוא ןייז טינ רחא-רבד ןייק ןעמ
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 -עטשער, טינ שטָאח טרָאד ךיד לָאז עמ ,רָאנ העז --

 טימ טיילק ןופ עכ'השמ-לאימחרי סױרַא םהיא טיילגעב -- !"ןעוו
 .ךכרבי ַא

 -לאימחרי זיא ,העש עבלַאה ןייק טרעיודעג טשינ טָאה סע

 : ןעדערסיוא טנָאקעג םיוק ,ןיירַא טיילק ןיא ןעגיולפעגניירַא חשמ

 ךיא זַא ,ןעמוקעג ...טאנעס ןופ ןעמוקעגנָא ...| בוט-לזמ ---

 -ָאב ןיא ןעציז ,סָאד טסייה ,ןיוש געמ ךיא ...רעילָאּפָאהַאב ַא ןיב
 ...עילָאּפָאה

 ;דנעה יד טימ ןָאהטענ קסעילּפ ַא טָאה עכ'השמ-לאימחרי

 םעד ףיוא רהיא טגָאז סָאװ ! עבַאב רעד ףיוא הלודג ַא --
 ! עילָאּפָאהָאב ןיא ןעציז ןיוש געמ רע ?בוטילזמ

 עטלָאה ןיימ ךיא 4 עילָאּפָאהַאב ךיא גָאז סָאװ ,ופט ---
 ! ךיא ןיימ

 סָאװ ,השמ-לאימחרי ,ונ ..!דער עשז ױזַא 4 עטלָאה ---
 ? טגָאזעג ריד ךיא בָאה

 ? טנָאזענ רימ וד טסָאה סָאװ ---

 ...2 טַאנעס ןיא ןהעג טסלָאז ,טנָאזעג טינ ריד בָאה ךיא ---

 זַא ,ךילקילג ױזַא ,ןעדעירפוצ ױזַא ןעוועג זיא השמ-לאימחרי
 קע ןייא ןופ טקױּפענסיױא ןוא טדָאטש ןיא ןעפָאלעגפױרַא זיא רע

 ַא ןיא רע זַא ,טַאנעק ןופ ןעמוקעגנָא זיא'ס זַא ,ןערעדנַא ן'זיב

 ,רעבירַא ךיז טביולק רע ןוא ,עטלָאה ןיא ןעציז נעמ ןוא רעטלָאה

 םעד טָאה השמ-לאימחרי .עטלָאה ןייק ןעכיג ןיא ,םשה הצרי םא

 םענייא ןופ ןעפָאלעג זיא רע ; טהורענ טשינ ,ןעסעגענ טשינ גָאט

 .ןעטפול רעד ןיא ןעגָארטעג סיּפע םהיא טָאה סע .ןערעדנַא םוצ

 .טלעטשענּפָא רע טָאה ,טנעגעגעב טָאה רע ןעמעוו

 | ? טרעהעג --

 .ךייֵא בוט-לזמ ? ןעד יו ,טרעהעג ? טָאנעס ןופ ? סָאװ ---

 - .ןעבעל רהיא טלָאז ?זמ טימ ---
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 ? ןערהָאפרעבירַא רהיא טנעכער ןעוו ---

 .תועובש ךָאנ ,םשה הצרי םא ---

 .העש רעטונג ַא ןיא ןעבעג טָאג זָאל ---

 ! קנַאד ַא --

 ד

 ,טוג רהעז יאדוא זיא ,ןעשנעמ ַא טפלעה טָאנ זַא ,העושי ַא

 יד ןופ ענייא זיא סָאד -- םענייאניא המקנ ַא טימ העושי ַא רָאנ
 / ןופרעד ןעגינעגרעפ סָאד סָאװ ,טלעו רעד ףיוא ןעכַאז עטסערג
 רעד יו ,אנקמ ןיא רענעי יוװ ,ןעהעז ; ןעביירשעב טינ ךיז טְזָאל
 -- הנושמ התימ א ןייאטמענ ,גידנעקוק טצעזעצ דרעוו אנוש
 ,תוירזכא ןוא טייקרַאטש ,הטומ לעיפ ױזַא ןעשנעמ םעד וצ-טינ סָאד
 .ןעטײקשירַאנ ןוהט וצ ןָא טביוה ןוא ךיז רע טסעגרעפ ןוחצנ רַאפ זַא

 ןערענַארג וצ טרעהענפיוא טינ טָאה השמ-לאימחרי רעזנוא

 ךיז טָאה סע זַא ױזַא ,טירש ןוא טירט ןעדעי ףיוא טַאנעס ן'טימ

 טָאה סע  .ריזח יו ףירט ,סאמנ ןערָאװעג ,ןעסעגעגוצ ןעמעלַא
 ַא ךָאנ םהיא ןופ ןערעהסיוא לַאג רעד וצ ןעגָאלשעג טושּפ ןיוש

 לָאמ א רעבָא ןוא ,טאנעס לָאמ א רעדעיו ןוא ,טאנעס לָאמ

 ! טַאנעס

 רעצנאנ רעד ןערעה וצ סאמנ ןעוועג ןזיא סָאד ביוא רָאנ

 -ןמחנ ןענערב ןוא ןעטָארב טנָאקעג סָאד טָאה יװ טנייה ,טדָאטש

 ןופ ןערעהסיוא ןייֵלַא טפראדעב סָאד טָאה רע זַא ,ךַאבענ ןע'ביל

 -ענ גידנעטש טָאה השמ-לאימחרי ? ענר עֶלַא ,טונימ עֶלַא םהיא

 "עו ןיא בילךמחנ ואוו ןוא ,ןע'בילןמחנ ןעניוא יד טימ טכוז

 : טנָאזעג ןוא ןעגנַאנעגוצ רע זיא ןיהַא --- ןענַאטש

 ..!ןעשטנעמ טרָאפ יקאט ןעציז טָאנעס ןיא זַא ,םינּפַא ---
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 רָאנ ,ךיז טלַאהעב ןוא טייז ַא ףױא ּפָא-טערט ביל-ןמחנ
 ,םהיא וצ טשינ ,רעטייוו טדער ןוא ּפָא םהיא טכוז השמ-?אימחרי

 : ןערעה ךיוא לָאז רע זַא ,ױזַא רָאנ ,ערעדנַא וצ

 ןעגיטכענ ןעבילבעגרעביא ןעטכענ ענטסימוא ןיב ךיא --

 רימ וצ לָאז ווַאטסירּפ רעד ,טלָאװעג ,טכאנייב ףיוא עטלָאה ןיא

 ! ןעמוקעג טינ ,סיעכהל וצ ףיוא ,רע זיא ; ןעמוק
 ,ןעוועג זיא ןעכ'השמ-לאימחרי טימ ן'השמ-לאימחרי ןעשיווצ

 "עג רָאנ טָאה יז ואוו ,םוטעמוא זַא ,ןעבעל טונ ַאזַא ,םשה ךורב

 ייב ,ָאד רָאנ ; רעדיוו-רעדיק ףיוא ןָאהטעג םהיא יז טָאה ,טנָאק

 םהיא .טָאה ןוא ףליה וצ ןעמוקעג םהיא יז זיא ,הלּפמ ס'ביל-ןמחנ

 ןע'ביל-ןמחנ ןעשטוקעד ןוא טדָאטש רעד רעביא ןעקיוּפ ןעפלָאהעג

 סע ,טָאג ןעטעבעג ןיוש טָאה ענעי זַא ױזַא ,ןעכע'ביל-ןמחנ טימ

 -לאימחרי טימ השמי-לאימחרי ןוא תועובש ןהעגקעווַא ןיוש לָאז

 -- .רהָאי עצרַאװש ידלַא וצ ןערהַאפסױרַא ןיוש ןעלָאז ןעכ'השמ

 טָאה טָאג ןוא "1 ייז ןופ ןעביוהפיוא טיִנ ּפָאק ןייק .רָאג ןָאק עמ,

 השמ-לאימחרי ןוא תועובש ןעגנַאגעגקעװַא זיא'ס ,טַאהעג תונמחר

 ןייק ןערהָאפוצרעכבירַא טשינ ךיז ןעּפַאח ןעכ'השמ-לאימחרי טימ

 -עּפשרעפ ןעלעוו ייז ?טינ טייצ ןייק ייז ןעבָאה סָאװ עטלָאה
 ןעגעמ ייז ,טָאג ןעקנַאד ,יבא ?ךָאװ ַא טימ רעטעּפש ןעניט
 יד ןוא ,יַאמ רעט-29 רעד ,גָאטנוז ןעמוקעג זיא'ס זיב --- ! ןיוש

 ןעבָאה (?"רעטעלב, יד טָא טכַארטעגסױא טָאה רעוו) רעטעלב

 סָאװ ,טדָאטש ןייא טרעדנוה ןופ העידי א ןעגָארט וצ טכַארבעג

 ןעצנַאלפ ,דרע ןעפיוק ,רעזייה ןעיוב ,ןעציז ןעטרָאד ןענעמ ןעדיא

 ךיוא עטלָאה וא ,טדָאטש ןייא טרעדנוה !רענטרעג

 השמ-לאימחרי ! ןערָאװעג טרעהעג טינ זיא השעמ אזַא -- םכותב

 .םענייק טביולגעג טשינ טָאה
 --- .ןעגירשעג רע טָאה --- ! ןעגיל ַא'ס ,ןייז טינ ןָאק סע ---

 ַא ןעניטכענרעביא טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה רדסכ רהֶאי גיצנַאװצ

 "נַאלפ ,דרע ןעפיוק ,רעזייה ןעיוב ןעגעמ ןעמ טעוװ םיצולּפ ,טכַאנ

 ןייא ט ימ ט ר ע ד נו ה  עדַארג ןוא ? רענטרעג ןעצ



 111 סנויא טרעדנוה

 םיאנוש ןעבָאה סָאד !םכותב ךיוא עטלָאה עדַארג ןוא ,טדָאטש

 ס'ביל-ןמחנ ,ןע'ביל-ןמחנ ןופ אמתסמ טסכַאװ סָאד ,טכַארטעגסױא

 ! ןערעוו רע לָאז טּפַאחרַאפ ,ייברעד ּפָאק

 רעד ףיוא רָאה ןעסכַאװסיוא טעוװ רימ ייב ןעוו טֿלָאמעד ---

 ! עטלָאה ןיא ןעציז ןעגעמ ןעמ טעװ טלָאמעד ,ינָאלד

 ,עכ'השמ-לאימחרי ןוא ,ןעגירשעג השמ-לאימחרי טָאה ױזַא

 םרעדנוה חכמ סעיינ ַא םיּפע קרַאמ ןיא טרעהעג ךיוא טָאה סָאװ

 ,טלעמערבענוצ םהיא טָאה ,םכותב ךיוא עטלָאה ןוא טדָאטש ןייא

 : טעװעקַאטרדָאּפ

 וד טסגעמ ,טָאנעפ ןייד טימ השעמ יד תמא זיא'ס ביוא ---

 .םענייאניא םהיא טימ ןעבָארגַאב יקַאט ךיז

 ַא יװ ,טמַאלפ ןוא טנערב ןוא עכ'השמ-לאימחרי טנָאז ױזַא

 .שטעליוק-תבש רעטמַאלפרעפ

 שמש רעד ןירַא טמוק סע ןּוא ריט יד ךיז טנעּפע םיצולּפ

 .גנוטייצ-טאלב שידיא ַא טימ זיולק ס'דינמ ם'נופ

 "עג ךייַא ןעמ טָאה סָאד ,השמ-לאימחרי בר ,ךייַא טָאנ ---

 ָאד סָאװ ןענעיילרעביא ןייז ?חומ טלָאז רהיא ,טאלב ַא טקיש

 יָאב חכמ ,ייז ןעגָאז ,סעיינ ַא סיּפע ןַאהרַאפ זיא ָאד ;טהעטש

 ,םדָאטש ןייא ט רע דנוה ,עטלָאה חכמ ןוא עילָאּפָאה

 ,94 רעמונ טכיירטשענרעטנוא ןוא ָאדזַא טשטײנקרַאֿפ

 סָאד ךיז טָאה רעו ,ןענַאטשרעּפ ןיוש טָאה השמ-לאימחרי

 "ירב יד ןָאהטעגנָא ,טאלב סָאד ןעמונעג טָאה רע .ןעוועג חירטמ

 ןײרַא ןעניוא יד ןיא ןָאהטעג ףרָאװ ַא םהיא ךיז טָאה סע ןוא ,ןעל

 טָאה ענירעביא סָאד ."עטלָאה , טרָאװ סָאד ןוא 94 רעמונ רעד

 יד זַא ,ןענַאטשרעּפ טָאה רע .ןענעייל טלָאװעג טינ רָאנ ןיוש רע

 .ןעכ'השמ-לאימחרי וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא ,תמא ןייֵא זיא השעמ

 טָאה ,טיידעב סָאד סָאװ ןענַאטשרעּפ ןיוש טָאה עכ'השמ-ל?אימחרי

 : רעטכעלעג רעטיב ַא טימ ן'השמי לאימחרי וצ ןָאהטעג גָאז ַא יז

 !טַאנעס ן יי ד ?ונ --)
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 | | ?טאנעס ן| יי מ סיּפע סָאװ --
 ַא טסולנרַאפ םהיא ךיז טָאה'ס ? טאנעס ןעד ס'נעמעוו ---

 א עלא ךייא ףיוא לָאז ןעמוק ! טסולגרַאפ םהיא ךיז טָאה טאנעפ
 ! םלוע לש ונובר ,הפרש

 .ה

 ץהשמ-לאימחרי ףיוא ןעמוקעג טלָאמעד זיא גָאט רעטסיוװ ַא
 ,שיט םוצ טיירנעג יז טָאה ,רעטרעוו ןהֶא ,ליטש .בייוו ןייז טימ .

 טצימשענ ,לעפעל יד טימ ןוא רעלעט יד טימ קרַאטש ןעגנולקעג
 .ןעלּפָאנ יד טימ

 -?אימחרי ןָא ךיז טפור --- ! ןיוש ךיז שַאוװ הענ ,ןיוש העג ---
 ןעמ ףרַאדַאב לָאמ ןהעצעבעיז -- .ן'השמ-לאימחרי וצ עכ'השמ
 וה !שיט םוצ ןעטעב םהיא

 ֿלָאמ ןייא וליפא ךָאנ ,ךיז טכַאד ?לָאמ ןהעצעבעיז ---
 ןעשאו ךיז טהענ ןוא ץפיז ַא טימ השמ-לאימחרי טכַאמ --- +טינ
 "םכידי ואש , טגָאז ןוא ךיוה רעד ןיא דנעה עדייב ףיוא טביוה ןוא
 ..טרָאטש ןייא טימ טרעדנוה, :השעמ תעשב ךיז טכַארט ןוא
 םוצ ךיז טצעז רע ..."םכותב ךיוא עטלָאה ןוא ...יירפ ןוא קנַארפ
 טינ ןָאק ןוא שיט ן'פיוא סיּפע טכוז ןוא איצומה ַא טכַאמ ,שיט
 יד טימ רע טכַאמ ,ןייז קיספמ טינ רָאט עמ תמחמ ןוא ,ןעניפעג
 : שדוק-ןושל ףיוא טדער ןוא טייז ַא ןָא טקוק ,דנעה

 | ?! ץלַאז -- חלמ-ונדָאד יא --
 ריד ייב ץלַאז יד ךָאד טהעטש טָא !ץלַאמש ,ץלַאז ,חלמ --

 ? סָאװ ,וד טסעקָא סָאװ ,ָאטָא ! זָאנ רעד רעטנוא
 פעקיטש סָאד ןעגנולשענּפָארַא םיק טָאה השמ-לאימחרי

 טָאה ןוא ,ןעסיב ןעטשרע ן'טימ ןעגרָאװרעד טינ רעיש ךיז ,טיורב
 ןוא ,לעּפָאנ ַא טפרַאדעב טָאה עמ ןעוו לעפעל םוצ טּפַאחעג ךיז
 ןעסע ץנַאנ ַא .לעפעל ַא טפרַאדעב טָאה עמ ןעוו לעּפָאנ םוצ
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 .עדייב ןעגיוושעג ןוא ,ןיהַא רעד ,רעהַא רעד ןעסעזעג ייז ןענעז
 ןעקמַאינ ןוא ןעּפוז ַא ,םילכ יד ןופ ןעגנילק ַא טרעהעג ךיז טָאה סע
 -עג גָאז ַא עכ'השמ-לאימחרי טָאה רָאנ לָאמ ןייא .ןעסע ם'נופ
 : ןָאהט

 ...ןעגיולפעגכרוד ךאלמ רעליטש ַא --

 ןיא יוזַא ןוא ,טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה השמ-לאימחרי

 טנָאקעג טָאה עמ ,ליטש סעמערַאװו רעצנַאג רעד ןעגנַאנעגרעביא

 טעּפלאקעג השמ-לאימחרי טָאה ןעסע ן'כָאנ .געילפ ַא ןערעה

 : ילעטס רעד וצ ןָאהטענ גָאז ַא ןוא ןהייצ יד לעּפָאנ ן'טימ

 | | ...רעסַאוװ-םינורחאזםימ ---

 ןעגיוא יד ןיא ןָאהטעג קוק ַא םהיא טָאה עכ'השמ-לאימחרי

 ; טייז א ףיוא ?עסיב ַא ּפָאק םעד ןעגיױבעגנייַא ,ןיירא

 וד טזיב טייז רעכלעוו ףיוא ,השמ-לאימחרי ,רָאנ גָאז --

 ? טנייה ןענַאטשעגפיוא סָאד

 -רָאנ טרעפטנעעג טשינ ףיורעד רהיא טָאה השמ-לאימחרי
 ןָאהטעג ץימש א ,םינורחא םימ ןעסָאנעגּפָא רָאנ טָאה רע .טינ
 .דייחרעליטש ןעשנעב ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ךיז ןופ רעלעט םעד

 עכ'השמ-לאימחרי זַא ,טייצ עטסעב יד ןעוועג ןיא דניצַא
 םהיא ןהעגרעד ,טסייה סָאד ,ןענעכערּפָא ןענָאק םהיא טימ ךיז לָאז
 ,םערָאװ ַא יו ,ןעשטָאט ןוא םהיא ןעסע ,רעטרעוו טימ ןערהָאי יד
 טינ לָאז רע ,ןירַא םהיא ןיא טעוװ עס לעיפיוו ןעבעג םהיא ןוא
 ןעצימש טשינ ןוא ןהכ םעד ןעזיײװעבסױרַא טשינ ,עגושמ ןייז
 .רעלעט ןייק טימ ךיז

 עמ יו ךיילג !?עסיב ַא סָאד ךיז טצימש רע ,רָאנ העז --
 רע זַא ,ןיוש רע טניימ ..,ליבסנַאמ ַא ...ךילקילג םהיא ןופ דרעוו
 -ניניילק א ! טאנעס ןיא בושח ַא ןוא ליבסנַאמ ַא ...גנידסלַא געמ
 ! ונסּפ ? טייק

 -ענוצ ןעניוא יד ,ּפָארַא ּפָאק םעד טלַאה השמ:לאימחרי
 535 סנרפמו ןוה, : דייחרעליטש טשנעב ןוא ךיז טלעקַאש ,טכַאמ
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 יז ;םסרהיא ךיז טוהט עכ'השמילאימחרי ןוא - ..."ל35 ביטמו
 : םהיא טעשטָאט

 טויב סָאװ !טינ ולא רע טסייוו ? סָאװ םהיא גערפ ---

 ?ןענרָאמהירפ ץנַאג ַא (סעכ ןיא) סעקַאק ןיא ,רעגײטשַא ,וד
 יי | / !רעניימ טינ ,טַאנעס ןייד ךָאד זיא'ס

 : רעכעה לעסיב ַא ןעשנעב ןָאיטביױה השמ-?אימחרי

 ןונינ א טימ סיוא טזָאל ןוא "...תעבשו תלכַאו בותככ , ---

 ."ןוזמה לעו ץרָא - ַא- ָא- ָאה לע, :ךיז טלעקיצ ןוא

 : רעטייוו ןָא טביוה ןוא טונימ ַא ךרוד טזָאל עכ'השמ-לאימחרי

 ַא םהיא ןיא ךיז טָאה סע !סעכ ןימ ַא ! החיצר ןימ ַא ---

 טנערהָאװַאב ןוא טיהַאב לָאז עמ .!רעייפ ַא טנערבעצ לעסיב

 | ! ןערעוו
 : רעקרַאטש ךָאנ לוק סָאד טרעכעה השמ-לאימחרי

 ..."החלצהו הלצה חורלו םימחרלו דסחלו ןח5 לע, ---
 -- .עכ'השמ-לאימחרי טגָאז --- ? טרהעקרַאפ ,ךיז טכַאד ---

 ,הברדא ,ףרַאדַאב ,ןעדיא ףיוא .תומחנו תועושי טרעהרעד עמ זַא

 0 ? ןוהט האנה
 : רעקרַאטש ךָאנ ?וק סָאר טרעבעה תשמ-לאימחרי |

 םולשו םייחו םימחרו הלבלבו הסנרּפ המחנ העושיו הכרב,

 ..'!בוט בוט לכו

 : ןערעוו ןעגיושנַא טינ ליוו עכ'השמ- לאימחרי

 סאו ? םהיא סָאד טרחַא סָאװ ,רעגײטשַא ,םהיא גערפ =
 זָאל ? עטלָאה ןיא ןעציז ןענעמ טעוװ ביל-ןמחנ ? ָאד רע טנעלרעד

 וצ ןעביױהנָא ךימ לָאז סע ! ןעדנואוו עטקַאהעג ןיא ןעציז רע |

 | : .! דייהרעטצעזעצ ...! ןערהַא
 ןיא םעכ םעד ןייַא-טלַאח ,לעסעק א יו טדיז השמ- לאימחרי |

 ךָאנ "סנמחרה, יד ןעגָאז ןֶא טביוה ןוא ןָאק רע טייוו יו 'ךיז

 | -ןוגינ ןעגידנענייוו ַא טימ ןוא רעכעה
 עכ 'השמ-לאימחרי | .ןעזייַא ןופ טינ רעבָא ךָאד זיא שנעמ א

 סעקעלוק :עדייב ףיונוצ-טמענ רע זיב ;גנַאל ױזַא םהיא טעשטָאט
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 ףיֹוא םיוא-:טיירש ןוא ןהייצ יד טימ טצירק ,םינּפ רהיא ןעגעקַא
 ;לוק ַא

 תאו יערז תאו יתשא תאו יתוא ךרבי אוחה ןמחרה ,יוא ---
 -ענושמ א יװ ,בוטש ןופ סיױרַא-טּפיול ןוא --- ...! ופט ! יערז ערז

 | .רענ
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 ןייק ןערהָאפענרעבירַא ןענעז ןעכע'ביל-ךןמסחנ טימ ביל-ןמחנ

 -רעפ ןענעז ןעכ'השמ-לאימחרי טימ השמ-לאימחרי ןוא ,עטלָאה

 ! הזח םויח דע עילָאּפָאהַאב ןיא ןעבילב





 ןַאמַאר רעמשרע ןיימ

 ,1903 רהָאי ןיא ןעבירשעג





 ןַאמָאר רעטשרע ןיימ
 .לעטיּפַאק עטשרע סָאד

 .(עיצקעטַארּפ ןופ חכ רעד ןוא עלעטש עטשרע ידָ)

 טכַאנייב טעּפש ןעציז ןופ םעט םעד טכוזרעפ טָאה סע רעוו

 ַא ןיא טליהעגנייַא ,לעטכיל גידנעצלעמש א ייב רענירעגנוה א

 -- יענלעטינעמיא :עקיטַאמַארג . ןע'רזח ןוא ,לעצלעּפ ןעסירעצ

 -ַאשזעיווס ָאהַאלעיב --- יענלעטידָאר ; בעילח יעשזעיווס יעלעיב

 ,ואבעילח ואמעשזעיווס ואמָאלעיב --- יענלעטַאד ; ַאבעילח ַאה

 ןעקַאבעג טלַא ץרַאװש ַא שטָאח ןעטסולג ךיז לָאז השעמ תעשב ןוא

 םעד טכוזרעפ טָאה סע רעוװ ...ָאטינ זיא'ס ןוא --- טיורב לעקיטש

 דוצ קַאלוק ןעכייוו ַא טימ קנַאב רעטרַאה א ףיוא ןעפָאלש ןופ םעט

 ןוא ,טנייוו דניק סָאד ןוא ,טעדַאשט לעּפמעל סָאד ןוא ,סנעּפָאק

 ַא ןופ םעט םעד טכוזרעפ טָאה סע רעוו .. טעשטרָאוװ עטלַא יד

 -דָאּפ ַא ןוא ןעגנורּפשעגּפָא זיא סַאצּפָא ןייא סָאװ ,?עוויטש רָאּפ

 רהיא ןופ טנָאק רחיא ןוא ,טעקשטַאװק ןוא ךָאנ ךיז טּפעלש עקטעמ

 םעט םעד טכוזרעפ טָאה סע רעוו . ...ןערעוו רוטּפ טינ ןפוא םושב

 "מָאל רעד ןוא ,ןירַא דרַאבמָאל ןיא רעגייז םעד ןעגָארטּפָא ןופ

 ןופ טינ זיא עטרעּפָאק יד תמחמ ,ןעמעננָא טינ םהיא ליו דרַאב

 ..רערעיפ ןייק הטרעוו טינ ןענעז םירעדעג יד ןוא רעבליז ןייר

 דניירפ ןעטוג ַא ייב ןעטעב ןופ םעט םעד טכוזרעפ טָאה סע רע
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 יד ןיירַא-טנעל ,ןעטעב טינ גנַאל ךיז טזָאל רע ןוא ,דסח-תולימג ַא
 טרהעווש ןוא עלעטייב סָאד סױרַא-טּפַאח ןוא ענעשעק ןיא דנַאה
 גנידסלַא סָאד טָאה סע רעוו ...ןעשָארג ַא טינ טָאה רע זַא ,ךייַא
 -ןעמ רשפא ךימ טעוװ רעד -- ,טבעלענרעביא ןיילַא ,טכוזרעפ
 -עב בָאה ךיא זַא ,המשנ רעד ףיוא ןעוועג זיא רימ ױזַא יו ,ןהעמש
 ןעברַאק ףלעווצ ןופ -- עלעטש עטשרע יד -- עלעטש ַא ןעמוק
 ! ןעטיירג םעלַא ףיוא ןוא ריטרַאװק ןוא טסעק טימ שדוח ַא

 טשינ ךייא ךיא ליוו --- ןעמוקעב עלעטש יד בָאה ךיא ױזַא יו
 -סלַא ךייֵַא ביוחמ טשינ רָאנ ןיב ךיא זַא ,ןיימ ךיא ןוא ,ןעהימעב
 ַא טָאה רעטעפ רעד ןוא ,רעטעפ ַא בָאה ךיא זַא ,ןעלחעצרעד גניד
 טָאה רעטנַאקעב רעד ןוא ,ןעטנַאקעב ַא טָאה עמהומ יד ןוא ,עמהומ
 -סָארּפ ַא רָאנ ,ןעכייר ַא רחעז ןתוחמ ַא טָאה עמהומ יד ןוא ,בורק ַא
 -ןב ַא ןהוז ַא טָאה ,ףרָאד ַא ןיא טנהָאװ סָאװ ,תיבה-לעב ןעט
 ףיוא ןוא שיסור ףיוא ןוא שידיא ףיוא רערהעל ַא טכוז ןוא דיחי
 ,רניק ַא ס'נעטאט ַא ןייז לָאז ןוא ,עירעטלַאהכוב ףיוא ןוא שטייד

 ןוא !רימ רַאפ ןעטסָאמעגנָא טקנוּפ --- לעװכָאװ ןעטסָאק לָאז ןוא
 ןעפָאלעגקעװַא ןיב ךיא ןוא תוחכ עניימ עלַא טדנעװעגנָא בָאה ךיא
 יד ןעטעב לָאז רע ,רעטעפ םעד ןעטעבעג בָאה ןוא רעטעפ םוצ
 םעד ןעטעב לָאז רע זַא ,ןעטנַאקעב םעד ןעטעב לָאז יז זַא ,עמחומ

 -לעב ןעבייר םעד ןתוחמ ןייז ייב ןע'לעוּפ לָאז בורק רעד זַא ,בורק

 רימ ץוחא םורָאװ ,ןערעדנא ןייק טינ ,ךימ ןעמענ לָאז רע זַא ,תיבה
 -עק סָאװ ,ךעל'מירוחב עכלעזַא ךָאנ עקװעּפעזַאמ ןיא ןַאהרַאפ זיא
 סָאװ ןוא ,עירעטלַאהכוב ןוא שטייד ןוא שיסור ןוא שידיא ןענ
 -יטש ַא יבא ,ןירַא טלעוו רעד ןיא ןערהָאפ וצ טיירנ ךייא ןענעז
 טדערעגסיֹורַא תיבח-לעב ןיימ טָאה ךיג יוזַא טשינ .טיורב לעק
 -ַאלשעג גנַאל ךיז טָאה רע ; ךימ טמענ רע זַא ,טרָאװ עטוג סָאד
 יצ ,רערהעל ַא ןעמענ רע לָאז יצ ,סנעטשרע :העד רעד טימ ןעג
 ןייַא יצ ,ךימ ןעמענ רע לָאז יצ ,ןעמענ ביוא ,סנעטייווצ ןוא = ? ןיינ
 ,ןעבילבעג םהיא ייב זיא'ס ,ןעפלָאהעג טָאה טָאג זיב ?ןערעדנַא
 תמחמ ,רימ ףיוא ןעלַאפעג זיא ?רוג רעד ןוא ,ןעמענ ַאי לָאז רע זַא
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 -יילק ַא םהיא ייב ןעלעיּפש (טגָאזעג רע טָאה וזַא) ןעשינעטנעק יד

 יװ ןַאהרַאפ טנייה ןענעז ,טגָאזעג רע טָאה ,סרענעק ; עלָאר ענ

 א, ןייז לָאז רערהעל רעד זַא ,םהיא ייב זיא רקיע רעד ; טניה יד

 ,דניק ַא ס'נעטַאט א ןיב ךיא יװ ױזַא ןוא ."דניק ַא ס'נעטַאט

 רעיינ ןיימ ,טגָאזעג רימ רע טָאה ױזַא ."ךימ רע טמענ , רַאפרעד

 -יל ,הליחמ ,טגָאזעג טָאה רע זַא ,ארומ בָאה ךיא רָאנ ,לַאּפיצנירּפ

 "ניק ס'נעטַאט, ךיוא ןענעז ןעטנערוקנָאק עגירעביא עניימ :ןעג

 ,תֹובָא-תוכז ?ןעד סָאװ רָאנ .רימ ןופ רעגיצניוו טשינ "רעד

 | | .סעיצקעטָארּפ

 זַא ןוא ! עיצקעטָארּפ ןופ חכ רעד זיא קרַאטש ןוא סיורנ ,ָאי

 ַא טָאה רע סָאװ ,רעטעפ ַא טָאה סָאװ ,ןעשנעמ םעד ןיא ליואוו

 סָאװ ,בורק ַא טָאה רענעי סָאװ ,ןעטנַאקעב ַא טָאה יז סָאװ ,עמהומ

 ףרָאד ַא ןיא טנהָאװ סָאװ ,תיבה-לעב ןעכייר ַא ןתוחמ ַא טָאה רע

 ףיוא ןוא שידיא ףיוא רערהעל ַא טכוז ןוא דיחידןב ַא טָאה ןוא

 ַא ס'נעטַאט  ַא ןייז לָאז ןוא ,עירעטלאהכוב ףיוא ןוא שיסור

 ...! לעװלַאװ ןעטסָאק לָאז'ס ןוא ,"דניק

 .לעטיּפַאק עטייווצ סָאד

 ,{לעמירד ַא ּפאח ךיא ןוא ,תומזונ ענייז טימ דימ טגעיוװרעפ לַאּפיצנירּפ ןיימ}

 ?ןעוועג רע זיא סָאװ ?לַאּפיצנירּפ ןיימ ןעוועג זיא רעוו

 "ירעדינ א יצ ,רעכיוה ַא יצ :טַאהעג רע טָאה םינּפ ַא רַאפ סָאװ

 -רַאװש ַא יצ ,רעלעג ַא יצ ?.רעבָארג א יצ ,רעניד ַא יצ ?רעל

 יו .ןעסיוו וצ גיטיונ ױזַא טינ ךייַא זיא'ס זַא ,ןיימ ךיא ? רעצ

 ןיא עגונ טינ ךיוא ,רימ טכַאד ,ךייַא זיא --- םהיא טפור עמ יוזַא

 ,טינ ראג רימ טסַאּפ ,ץיגרע ךָאנ טבעל רע זַא ,ןייז ןָאק סע .ןעבעל

 רעסעב ךייַא ךיא םָאֹל .םענייז ןעמָאנ םעד ןעלעטשסױרַא לָאז ךיא

 עטשרע סָאד טָאהעג ןעבָאה רימ סָאװ ,סעומש םעד ןעבעגרעביא
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 א -- ןיירא ןעגָאװ ןיא ךיז וצ ןעמונעג ךימ טָאה דע תעשב ,לָאמ
 ךימ טָאה ןוא -- דרעפ ענעש ייווצ .טימ שזַאּפיקע רענייפ ץנַאנ
 בָאה ךיא סָאװ ,רַאניצ עטשרע יד --- רָאניצ ַא טימ ןעוועג דבכמ
 םעליוקעגּפָא ךימ טָאה סָאװ ןוא טרעכיוררעפ ןעבעל ןיימ ףיוא
 - .,גיבייא ףיוא

 -שרע סָאד ,ןאמרעגנוי ,סָאד טסייה .,סױרַא רחיא .טרהָאפ ----
 רימ וצ רע טכַאמ ױזַא --- ? ןיירַא ףרָאד ןיא טדָאטש ןופ לָאמ עט
 רהיא --- ,ראניצ רעצראווש רעד ןופ שא; ןעיורנ ן'פיוא טקוק ןוא

 ,סָאװ עדוי יִמ ןיא ףרָאד ַא זַא ,ןַאמרעגנוי ,ןעניימ יאדוא טרעק
 ךיז טעוװ רהיא .? זיא טוג סָאװ .טינ ןעסייוו ,ןעדיאספרָאד ,רימ ןוא
 ַא ,דיאסּפרָאד ַא ןופ סטכעציז ַא ,ןַאמרעגנוי ,ןעקוקנָא ןעניגרַאפ
 ! ץערָאװד א ,ץַאלַאּפ ַא --- ןעטרָאג ;ַא טימ ףיוח ַא טימ- בוטש
 ,אמזוג אלב ,ןַאמרעגנוי ,ןעגָאז ךייא לָאז ךיא ,ךעל'מורדח ןוא םירדח
 !ניסיירד רעבירא ?ניצנאוצ ךיא נָאז סָאװ- .ניצנאווצ זיב טעמכ

 ; טינ ןייֵלַא סייוו ךיא ? םירדח ?עופ ױזַא ךיא ףרַאד סָאװ וצ ,יַא
 גָאז סָאװ .טסענ לָאמטּפָא רימ וצ ןעמוק סע .טסעג יד בעילוצ

 לָאז עס ,גָאט רעד ָאטינ .נָאט עֶלַא ,ךָאװ עלַא ? לָאמטּפָא ךיא
 ערעסָאװ ךָאנ ןוא ,טסעג יירד ,טסענ ייווצ ,טסַאנ ןייק ןעמוק טינ

 ..יִאוװָארימ ַא ,קינװַארּפסיא ןייַא.,וַאטסירּפ ַא ,ץירּפ ַא !טסעג
 ,תוכרב יד ןעבָאה ךיא םִאֹל .טוג רהעז עֶלַא ייז טימ בעל ךיא
 רעיפ טימ עטערַאק א העז ךיא ;ךיז טכַאמ .עס לָאמ :לעיפיוו
 סָאד ןיא רעװ :ךיא גערפ ;קינַאג םוצ ךיילנ וצ-טרהָאפ דרעפ
 סָאד ,ָאװטסלעטידָאחסָאװערּפ ָאוועי : רימ ןעמ טנָאז ? ןעמוקעג
 ןייק ןייז טינ ןעמ ןָאק ,ונ ...ןייֵלַא רָאטַאנרעבוג רעד .,טסייה
 ,ןייז .וצ רהעק עס יװ ,ןעמענֿפױא םהיא זומ- עמ- ןֹוא ,רחאירבד
 ןוא .ןעטרָאג ןעצנַאג ן'טימ םירדח עטפערג יד ןעטערטּפָא םהיא

 ןייק טינ ,דלַאװ א .! ןעקוקנָא םהיא ןעמ/געמ --- ןעטרָאנ ַא רימ ייב
 ! ןעמיולֿפ עניימ טימ ,ןערַאב עניימ טימ ,לעּפע עניימ !{ ןעטרָאג
 ןַאהרַאפ ,םשה ךורב ,רימ ייב זיא גנידסלַא ?ןעביורטנייוו טנייה
 -נייוװ עניימ ןופ ןייוו ןוא ,לעשנייוו עניימ ןופ קינשיו : סנענייא
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 ענענייא ךיוא שיפ וליפַא ןוא ,ענענייא םעקניזָאר ןוא ,ןעביורט

 -רַאק ןוא ןעסערַאק ,שיּפ ערעסָאװ ךָאנ ןוא  ,ךייט םענעגייא ם'נופ

 עכלעזַא טָא סעשטשעל -- םעשטשעל ןוא ןעיילש ןוא ןעּפ
 דנעה .עדייב טימ ךַאמ א לַאּפיצנירּפ ןיימ טוהט ייברעד -- ...ָא

 ידכב ,טייז ַא ףיוא ?לעסיבַא ןָא ךיז גיוב ךיא ןוא ,טיירב רעד ןיא

 ...םעשטשעל ענייז ןעזָאלכרוד ןענָאק טהיא לָאז ךיא

 ,ךרָאה ךיא ןוא ,תומזוג ןעלהעצרעד וצ ףיוא טשינ טרעה רע |
 טגעיװ עטערַאק יד .רעטרעוו יד גניפש ,גנילש ,ּפָאק טימ ךרָאה
 ןוא ןעלדייוו יד טימ ןעסיימש ךעלדרעפ יד ,לעטעבגעיוו ַא יו ךיז

 טינ טַארוקַא ךייַא ןָאק ךיא ןוא ,לעטשּפָא ןייֵא ןהֶא ןעפיול ,ןעפיול

 יד ןופ יצ ,עטערַאק דעכייוו רעד ןיא ךיז ןעגעיוו ם'נופ יצ ,ןעגָאז

 ס'לַאּפיצנירּפ ם'נופ רשפא יצ ,ןעלדייוו יד טימ ןעסיימש ס'דרעפ

 ענעש ַא זיא סע ...לעמירד ַא ןעּפַאח וצ ןָא ביוה ךיא -- תומזוג

 עלַא ךיז ט'חבנג'רעפ לעטניוו גנירג ַא ! טכַאנד רעמוז עמערַאװ

 ן'רעביא ,טעמַאס טימ יו ,טעלג ַא ,רימש ַא ךימ טוהט ןוא לָאמ

 ןיימ זַא ,ךיא רעה ףָאלש ם'נופ ןוא ,ןעפַאלשנא רעוו ךיא ןוא ,םינּפ

 .קַאמשעג טעּפַארח לַאּפיצנירֿפ

 יד ןיוש טָאה ,טרָא ץ'פיוא ןערהָאפ וצ ןעמוקעג ןענעז רימ זַא

 ,ןעועג יז זיא ןייר ;לעמיה קיטש ַא ןערהָאפעגנייַא טַאהעג ןוז
 טלעביימשעג ,גידעבעל ןֹוא גיטכיל ,רעטיול ןוא ןייר ,היפהפי יד

 ַא טרָא םעיינ ןפיוא רימ ןעבענענּפָא ןוא ךילדניירפ רָאנ רימ וצ

 .ןעגרָאמ-טוג ןעטיירב ַא ,םענעש

 5עטיּפַאק עטירד סָאד

 .{עיצאדנעמאקער עמערַאװ א ןוא קוק רעטלַאק 8 ,סרענניל ןופ ?עטעצ א

 ןטהראפ .טלעוו רעד ףיוא סרענגיל םינימ ײלרעלַא ןאהרַאפ
 יײז טּפעלש רענייק ,טינ ייז טיונ רענייק סָאװ ,עכלעזַא סרענגיל

 עס ןוא ל?יומ ַא ָאד זיא'ס --- ױזַא טָאלג רָאנ ,גנוצ רעד ראפ טינ
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 יילרעיירד ןַאהרַאפ ןענעז סרענגיל עגיזָאד יד ןעשיווצ .טדער
 ַא ןוא טנייה ףיוא רענניל ַא ,ןעטכענ ףיוא רענגיל ַא :םינימ
 -רעד ךייַא טעוו רענגיל רעגיטכענ רעד .ןעגרָאמ ףיוא .רענגיל
 ;ןעגיולפעג טשינ ,ןעגיוטשעג טשינ סָאװ ,תוושעמ-אבב ןעלהעצ
 ןוא --- ןעוועג ןיילַא ייברעד זיא רע .זַא ,ןערהעווש ךייַא םעוו רע
 ַא ..!ּפָא םהיא טנעקייל ,תודע טכוז ,שרודו רקוח טייז טהעג
 רָאנ ,ךילטנעגייא ,רענניל ןייק טינ זיא סָאד -- רענגיל רעגיטנייה
 רע זַא ,טָאה רע זַא ,ןעלהעצרעד ךייא טעו רע ;רעמהירעב ַא
 ...!םהיא טימ ךיז טרעהרעפ טהעג ןוא -- ןָאק רע ןַא ,טסייוװ
 סָאװ ,שנעמ רעטונג ַא טַאלנ זיא סָאד --- רענגיּפ רעגידנעגרָאמ רעד
 ,ןעדער טעװ רע ,ןהעג טעװ רע : גרעב ענעדליג וצ ךייֵא טגָאז
 ןעביולג םהיא טפרַאד רהיא ןוא --- ןעגעװטרעייַא ןופ ןוהט טעװ רע
 ןעגָאז ייז זַא ,ןעסייוו סרענגיל םינימ יירד עֶלַא יד  .תונמאנ הוא
 .ייז טביולג רענעי זַא ,סיוא ייז ךיז טלהָאמ סע רָאנ ,ןעניל ַא
 םעד ּפָא-טנָאז רע תעשב סָאװ ,רענגיל ןימ ַאזַא רעבָא ןַאהרַאפ
 זיא ןוא ,תמא ןייֵא .טגָאזעג טָאה רע זַא ,ןיילַא רע טניימ ,ןעגיל
 ןוא ,תמא ןייֵא זיא'ס ןַא ,ךיוא טניימ רענעי זַא ,טגייצרעביא
 סָאװ ,שנעמ ַא זיא סָאד .האנה תמאב רע טָאה השעמ תעשב
 ןָאק עמ .טרעיזַאטנַאפ סָאװ ,שנעמ ַא ,ןוימדה-םלוע ם'ניא טבעל
 עיינ ַא לָאמ עלַא סיוא-טרעלק סָאװ ,רבחמ ןימ ַא זיא סָאד : ןעגָאז
 -נַאפ יד ןוא ,טלהעצרעד ןעטבעג טָאה רע סָאװ טסעג עפ ,השעמ
 -לעגָאּפש ַא ,קנַאדעג ןעשירפ ַא לָאמ עלַא םהיא ייב טייברַא עיזַאט
 ,עעריא עיינ

 לַאּפיצנירּפ ןיימ ןעוועג זיא סרענגיל ןימ ןעטצעל םעד ןופ טָא
 טָאה ץערָאװד ם'נופ זַא ,טוג .ץנַאג ןיילַא ןיוש טהעטשרעפ רהיא
 א -- ץאלאּפ ם'נופ ,ףיוה רעכילנהעוועג ץנַאנ ַא טזָאלעגסױא ךיז
 .םירדח גיסיירד ןופ רעגיצניוו ךס ַא טימ בוטש עכילנהעוועג ץנַאג
 רעכילגהעוועג ץנַאג ַא ןעוועג .זיא ןעטרָאג רעד .ךעל'מירדח ןוא
 -ערנַא ענירג ןעוועג ןענעז .ןעביורטנייוו ןופ טרָא ן'פיוא -,ןעטרָאג
 ן'פיוא ןוא ,סַאװקילעּפע רע'טושּפ --- ןייוו ןופ םרָא ןץ'פיוא ,ןעס
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 יא ,ךעלטכעה עניילק ןעוועג ןענעז סעצשעל עסיורנ יד ןופ טרָא

 .ײקרַאמ ןופ עטכַארבעג רָאנ ,ךייט םענעגייא ם'נופ טינ --- סָאד

 .ןעלסילש קַאּפ ַא טימ ענידיא עבָארג א זנוא טָאה טנענעגעב

 -לַאק ַא ןעוועג זיא ,ןעפרָאװעג רימ ףיוא טָאה יז סָאװ ,קוק רעד

 רהעז ןעוװעג רימ זיא'ס זַא ,ןעגָאז טינ ןָאק עמ ןוא ,קוק רעט

 יא סָאװ, :טיידעב טָאה קוק רעגיזָאד רעד .םהענעגנָא קרַאטש

 "רעפ קוק םעד טָאה תיבה-לעב ןיימ ..."? לזמ-םילש ַא רַאפ סָאד

 רַאפ ךיז טרעפטנערעפ יװ על'הפינח ַא טימ טָאה ןוא ןענַאטש

 | : רהיא

 ...דניק, ן'רַאפ רערהעל םעיינ ַא טכַארבעג ךיא בָאה סָאד --

 ? "דניק, סָאד ןזיא ואוו

 טרעפטנעעג םהיא יז טָאה -- .ךָאנ טפָאלש דניק סָאד ---

 ךָאנ טימ ןעוועג דבכמ ךימ טָאה ןוא ליבסנַאמ א ןופ לוק ַא טימ

 יד ןיא םהיא ןופ ןערעו טלהיקרעפ ןָאק סָאװ ,קוק ןעטלַאק ןייא

 לָאז עמ ,ןעסייהעג טָאה לַאּפיצנירּפ רעד סָאװ ,קילנ ַא .םירעדעג

 טָאה ןוא ךיז ןעבענ טצעזעב ךימ טָאה ןוא ,שיט םוצ ןעבענ סיּפע

 ,רַאװַאמַאס םעד טננַאלרעד טָאה עמ זיב ,טונימ עכילטע ןיא רימ

 יו ןוא טנערעל רע טוג יװ ,ןעק ןהוז ןייז סָאװ טלהעצרעדסיוא

 ,טביירש רע ןעש

 םורַא ךיז טגָארט טלעװ יד !םש ַא טָאה ןעביירש ןייז ---

 טנייה .ךַארּפש-רעטומ יד םהיא ייב זיא שטייד ! ףעירב ענייז טימ

 ! שיזיוצנַארפ רע טדער

 שיט םוצ טגנַאלרעד טָאה ןעלסילש יד טימ עט'תיבהילעב יד

 עטונ ךָאנ ןוא ,גינָאה ןוא ךלימ ןוא ענעטעמס ןוא רעטוּפ ןוא זעק
 ןיילַא לָאז יז ןעוו ,טכעלש טינ רָאג ןעוועג טלָאװ סע ןוא ,ןעכאז

 טימ רימ ףיוא ןעפרַאװ ןוא ןעגעקַא ןעצעזקעווַא ןעוועג טינ ךיז
 רהיא ןענַאטשרעּפ טָאה לַאּפיצנירּפ ןייס .ןעגיוא עסיז ערהיא
 -יימ סוחי םעד טנעכערעגסיוא טונימ ַא ףיוא רהיא טָאה ןוא קוק
 ןַא ,טלהיפעג בָאה ךיא ןוא ,ןעק ךיא סָאװ ןוא ןיב ךיא רעוו ,םענ
 טימ ןוא ּפָאק ן'טימ ןעגיוא יד טימ םינּפ סָאד רימ ייב טנערב סע
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 -ָאקער .רעמעראוו ס'לַאּפיצנירּפ ןיימ ךָאנ .ּפָאק ם'נופ רָאח יד
 ןיֵא ס'םש-פעב .םעד ןיב ךיא זַא ,ןעמוקעגסיֹואזיא עיצַאדנעמ

 םיריבנ ןוא םיטחוימ םינֿבר עמַאפ ןופ סױרַא-םוק ןוא לעקינייא

 ַא ןופ ןוא טנעדוטס א ןופ רהעמ ךיא ןָאק ןענָאק ןוא ,םירידא
 יִצ ...ןערָאסעפַארּפ יירד ןוֿפ ןוא .רָאסעּפָארּפ .ַא ןופ ןוא רָאטקָאד
 רָאנ .טינ ךףיא סייוו --- תונומזּפ עגיזָאד יד טביולנעג יז טָאה
 ,רימ טכַאד ,ןערָאװעג זיא רערהיא קוק רעטרַאה רעטלַאק רעד

 | / ,רעבייוו ןיא רעמערַאװ לעסיב ַא

 .ֿפעטיּפַאק עטרעיפ סָאד

 .רטפ סיוא טהענ רערהעל רעד ןוא ,ןעטַאדלאט יירד רַאפ טסע "דניק, טָאד
 | .ןרעגנוה

 ַא ,רעדנוזעג ַא ,רעבָארג א ,רעכיוח א ןעוועג זיא דניק סָאד
 עסייוו טימ רוחב רעכיליירפ א ,רענידעבעל ַא ,רענעש ַא ,רעסייוו
 ןעכיוה ַא טימ ,סעקסיּפ עטעפ עשביה טימ ,ןעקַאב עגיבראפטיור
 ,דנעה עסייוו עקכעּפ טימ ,ןעניוא עיורג עטוג טימ ,ןרעטש ןעסייוו
 ןוא ןעסע :ןעכַאז יירד טאהעג בעיל טָאה ןוא ,סעקשוּפמַאּפ יו
 טאהעג בעיל רע טָאה ץלַא ןופ רהעמ רָאֹנ ,ןעכַאל ןוא ןעפָאלש

 רעד ןיא ןופ ןעסענעג טרָאד ןעמ טָאה ןעסע ןוא .ןעסע סָאד

 ןוא ןעסייברעביא ןוא עװַאק ןוא ייט ץוח ַא .טכַאנייב זיב חירפ
 עמַאמ יד טָאה ,ערעשטעוו ןוא גָאטימ ןוא סעמערַאװ ןוא ןעסייבנָא
 א ,דַאלָאקַאש לעזעלג ַא "דניס, םעד טקישעגניירַא לָאמ עלַא
 -טפא ןוא ,סטבַאמעגנייא לעסיב ַא ,לעכַאקעל ַא ,לעכיק ַא ,לעגייב
 סָאד ,עקלוב לעקיטש ַא טָאלג ןוא ,לעקיפוּפ ַא ,לערעבעל ַא לָאמ
 טפרַאדעב סָאד טָאה רערהעל רעד ןוא ...ןעשלח טינ לָאז ץראה
 טימ רעגנוה םעד ןעליטשרעפ ןוא םיילש יד ןעגנילש ,ןעהעזדוצ
 | ...ןוטיט-ראניצ א
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 ןעננאנענפיונוצ טינ ךיז זיא יבר רעד זיב ,טייצ עטשרַא יד

 ,רעננוה ןופ םעט ןע'תמא םעד ןעטילעג רע טָאה ,דימלת ן'טימ

 ,ןעלסילש יד טימ עט'תיבה-לעב יד ,רעטומ ס'דימלת םעד םורָאוװ

 ףךיז טָאה בוטש ןיא .ןעסע ןייק טינ ,תוכמ ןעבענעג םהיא טָאה

 רָאנ ,בורל ,סניכלימ טפיוהרעביא ןוא ,גראוונעסע ןענופענ דימת

 ךיז טגנעלפ לָאּפיצנירּפ רעד .סָאלש ן'רעטנוא ןעוועג זיא גנידסלַא

 ףיורעד ;ןעסע רערהעל םעד ןעבעג לָאז עמ ,ןעשימניירַא לָאמטּפָא

 ַא -- ןעלסילש יד טימ ןעגנילק ןעביֹוהנֶא עט'תיבה-לעב יד טנעלפ

 : ןעגָאז ןוא --- סעכ ןיא זיא וז זַא ,ןמיס

 ַא לָאמ יירד ןעסע םהיא טינ עמ ?ןעד יו ,שטייטס ---

 ...!לעסיב ַא טרעהעג וד טסָאה ,גָאט

 לָאמ יירד רָאנ טָשינ ! ןעניל רעסיורג א ןעוועג זיא סָאד ןוא

 -עב לָאמ לעיפיוו בָאה ךיא .טינ לָאמ ןייא וליפא -- גָאט ַא

 ,שיילפ רעקיטש סיױרַא-טפראו עמ יו ,ןעטייוו רעד ןופ טקרעמ

 ןעו ,טייצ רעד ןיא -- ךלימ טימ ךעלנירק סיוא-טסיג עמ יו

 .טיױרב ?עקיטש ַא ךָאנ רדח ןיא ךיז ייב ט'שלח'עג בָאה ךיא
 ןיב ,םייה רעד ןיא ןעוועגנ טינ זיא לַאּפיצנירּפ רעד סָאװ ,געט יד

 סָאװ ,ןעוועג זיא קילג ןיימ .רעגנוה ןופ ןעגנאנענסיוא טושּפ ךיא

 'ׂ ,רימלת ןיימ טימ רבח ןערָאװעג סנעטייצעב ןיב ךיא

 לעטיּפַאק עטפנימ סָאד

 .ןנָאט ןעטוג ַא טבעל עמ ןוא טאלב ןענַאלש דימלת ן'טימ יבר רעד/

 ןייז ןעלָאז ריס ןוא ָאד ןעטלאה ךיז טליוו רהיא ביוא --- -

 ןעגרָאמהירט ַא ןיא ?ָאמנייא ןעפורעגנָא ךיז טָאה ױזַא -- רבח

 -נוא ןיא ןיילַא ןעסעזעג ןענעז רימ תעשב ,"דניק, סָאד רימ 'וצ
 -- סױרַא ןעטרָאג ןיא רעטסנעּפ ענעפָא טימ רדח רעדנוזעב רעז

 -קעװַא טינ טלָאז רהיא ןוא רבח ןייז ןעלָאז רימ ,טליוו רהיא ביוא
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 -נוא ןעפרַאװרַאפ רעכיב יד טימ םירפס יד רהיא טלָאז ,ןערהָאפ
 ,"סעקמָאד , ןיא ןעלעיּפש רעדָא רימ ןעלָאז ןיילַא ןֹוא ,שיט ן'רעט
 -סיוא רָאנ ךיז ןעלָאז רימ רעדָא ,/גיצכעז-ןוא-סכעז, ןיא רעדָא
 רעד ףיוא ןעייּפש ןוא ףױרַא םינּפ ן'טימ ךעלטעב יד ףיוא ןעהיצ
 | .ילעטס

 ַא טוהט ןוא דימלת ןיימ טמענ ,טבארטעג גנַאל טשינ ןוא
 ַא ךיז טוהט ,שיט ן'רעטנוא רעכיב יד טימ םירפס יד רעריילש
 יד ךרוד ייּפש א טוחט ןוא ףיױרַא םינּפ ן'טימ לעטעב ן'פיוא ףרָאוװו
 וצ ךיילנ טגנַאלרעד רע ןזַא ,ש'הירב ױזַא ,ניצנוק ױזַא רָאנ ,ןהייצ
 .ןעכַאל ןָא ןעביוה עדייב רימ ןוא ,ילעטס רעד

 טָאנ יו ,ןעבעל א זנוא ייב ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןָא טלָאמעד ןופ

 ןעלעיּפש ן'יבר םעד טנערהעלעגסיוא טָאה דימלת רעד .סעדַא ןוא |
 ןיב זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא) ?גיצכעז-ןוא-סכעז , ןוא ?סעקמָאד , ןיא

 ןוא ,טרָאק ןייק ןופ הרוצ ןייק טסואוועג טינ ךיא בָאה טלָאמעד

 "ענג בעיל ךיא בָאה ,לעיּפש םעד טימ טנעקעב ךימ בָאה ךיא ןַא
 טַאלב ןענַאלשעג טָאה יבר רעד .(! תויח סָאד ?עטרעק א ןענירק
 ךעלכיב עלַא טימ םירפס עלַא ןעפרַאוװרעפ טָאה ןוא דימלת ן'טימ

 -סכעז , ןיא רעדָא "סעקמָאד , ןיא דימלת ן'טימ טלעיּפשעג טָאה ןוא

 רעדָא ,עילעטס רעד ףיוא ןעניּפשעג ןוא ןענעלעג רעדָא ,"גיצכעז-ןוא
 וצ םילכאמ עלַא ןופ טכוזרעפ ,םהיא טימ םענייאניא ןעסענענ
 ַא ןיא .טרעטיפענרעטנוא טונ םהיא םורַא ךיז טָאה ןוא ,ךעלסיב
 ףיוא ןָאהטעג קוק ַא גידנעהעגייברעפ רע טָאה םורַא םישדח ראּפ
 ןייֵלַא ךיז טָאה ןוא --- ןעקַאב רָאֹּפ ַא ןעהעזרעד ,לענעיּפש ןיא ךיז
 ...טנעקרעד טינ

 רעד ץוח א ,רענייק ןעמוקעגניירא טשינ זיא רדח ןיא זנוא וצ

 ןיא ןעוועג ןעטלעז זיא לַאּפיצנירּפ ןיימ .נרַאװנעסע טימ טסנעיד
 וצ טַאהעג טָאה ןעלסילש יד טימ עט'תיבה-לעב יד ןוא ,םייח רעד

 טָאה ןוא ךעלנירק יד טימ ןוא סניכלימ ן'טימ טכאנ יװ גָאט ןוהט
 ַא תמאב טבעלעג סָאד ןעבָאה רימ .זנוא וצ טקעמשעגניירַא טינ
 יויק ךיז ףיוא טַאהעג טשינ ,יירפ ןוא קנַארפ ןעוועג ,גָאט ןעטונ
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 ַא שממ --- ןעשנעמ .םֹוׁש ןייק ןופ ןוא ךַאז םוש ןייק ןּופ לוע םוש

 | | ויי ! ןדע-ןג
 : ןָאהטעג ּפאח ַא לַאּפיצנירּפ רעד ךימ טָאה לאמ ןייא רָאנ

 / 4 רע טנערעל ױזַא יו ? ונ --

 ,וליפא טינ ךיז םירקרעפ ןוא ךיא גָאז -- ! טנעכייצענסיוא ---

 וצ רע טכאמ -- ?טגאועג ךייַא ךיא בָאה סָאוו ? ָאיֵא --

 יד ןיא ךיילנ םהיא קוק ךיא ױזַא יו ,ךיז רעדנואוו ךיא ןוא ,רימ
 1 יי .ןירַא ןעגיוא

 -נַא םעד טראנעג טָאה רענייא ואוו ,בוטש רעניזָאד רעד ןיא
 רקש רעד ואוו ,ןעגיל טגָאזעג ,טשלאפעג ןעבָאה עלַא ואוו ,ןערעד
 רעד ןיא ןערעה טזָאלעג ךיז ,טבעוושעג ,ףיוא-ןעביוא ןעגנָאהעג זיא
 "סיוא ךיז טנָאקעג ןעמ טָאה בוטש רעגיזָאד רעד ןיא --- ,טפול
 .ןעגיל ַא ןעגָאז ןענרעל

 לעטיּפַאק עטסכעז סָאד

 טדניצ לערעייפ עטשרע םָאד ןוא הלכדתח ןעֶשיװצ ךעלווירביעבעיק עטשרע יד1

 .ןוַא דיז |

 טסָאּפ יד ןעמענּפָא :ןעוװועג ָאי זנוא ייב זיא טײברַא ןייא ||

 טאהעג ריס ןעבָאה ףעירב ןוא .ףעירב יד ףיוא ןערעפטנע ןוא
 עדייב רימ ?ייוו ,טַאהעג ןעבָאה "רימ, גָאז ךיא ;נָאט עלַא טעמב
  ןעװעג ןענעז ףעירב יד .הבושת ןעבעג ייז ףיוא טפראדעב ןעבָאה
 שטָאח ,הלכ רעטבעילעגילעיפ ןייז ןופ דימלת ןיימ וצ ןעבירשעג

 סָאוװ-ניצניוװ יז טָאה רע זַא ,ןעוועג הדומ רימ ךיז טָאה ןילַא רע

 | | .בעיל

 ?פָאמ ןייא --- טפָא ױזַא טינ ןעוועג ףעירב יד ןענעז תליחת
 -נָא ןיב ךיא טניז ןופ רָאנ ; ךָאו ןיא לָאמ ןייא ,ןעכָאװ ייווצ ןיא



 םכולע-םולש = | 150

 ףעירב יד ןוא ,טרעגננירגרעפ ןערָאװעג ןעביירש סָאד זיא ,ןעמוקעג
 ,רעטפָא קירוצ ןוא ןיח ןהעג ןעביוהעגנָא ןעבָאה

 טלוד סָאװ ,ּפֶא רחיא טרעפטנע ןוא רעביא טנעייל טָאנ --
 טנַאזעג לָאמנייא דימלת ןיימ רימ טָאה ױזַא --- ! חומ ַא רימ יז
 רעטבעילעג-לעיפ ןייז ןירַא םינּפ ןיא רימ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ןוא
 | .לעווירב ַא ס'הלכ

 יענ רימ זיא'ס ןוא ,?עווירב סָאד טנעיילעגרעביא בָאה ךיא
 ; טביירש יז סָאװ ןערָאװעג ןעלעפ

 רימ ךיז טָאה סע ,טסייוו וד ! ןתח רערעייהט רעבעיל ןיימ
 -נַא ם'ניא סנייא ןעטָארעג ןענעז סָאװ ,ןעסורג ענייד ןעסענעגוצ
 ,רעסַאװ ןעּפָארט ייווצ יו ,טַאהעג ייז טלָאװ עמַאמ ןייא יו ,ןערעד
 שירפ ַא סיּפע ריד ןופ ןערעה ?יוו ךיא ךייט ןייא ןופ ןעהעג סָאװ
 ןוא ץרַאה סָאד ןעמערַאװרעד רימ לָאז סָאװ ,טרָאװ ַאזַא ,טרָאװ
 יד לעקנוט וצ ,ץרַאה סָאד ןיא טלַאק וצ .המשנ יד ןעטכיילעב
 | ...| המשנ

 ... חלכ עיירטעג ןייד רימ ןופ

 טרעפטנעעגּפָא ףיורעד בָאה ןוא טכַארטעג גנַאל טינ בָאה ךיא
 : ןושלה וזב דימלת ןיימ רַאפ

 -רעוו עניימ זא ,רימ טסביירש וד ! הלכ עיירטעג עבעיל ןיימ
 טלָאװ עמַאמ ןייא יו ,ןערעדנַא ם'ניא סנייא ןעטָארעג ןענעז רעט
 ייז טָאה ?היפענ ןייא זַא ,ןייז שרעדנַא ןעד ןָאק יו ;טַאהעג ייז
 "אוו ןעּפָארט ייווצ יו ,סיוא ןעהעז ייז זַא ,טסנָאז וד ? ןעריובעג
 זַא ,ןייז שרעדנַא סָאד ןָאק יו ; ךייט ןייא ןופ ןעהעג סָאװ ,רעס
 ךימ ייב טסטעב וד ? ןעצרַאה ןייא ןופ ,לַאװק ןייא ןופ ןעהעג ייז
 ? "בעיל , טרָאװ סָאד יו רעשירפ ןייז ןעד ןָאק ;טרָאװ שירפ ַא
 ןיא ךיז ןאמרעד ךיא זַא ,המשנ רעד הוא גיטכיל טינ ןייז ןעד ןָאק
 14 הלכ ערעייהט ,ריד

 . . . ןתח רעיירטעג ןייד רימ ןופ
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 : הבושת ַא ןעמוקעב ןעכינ ןיא רימ ןעבָאה ףיורעד
  !ןתח רערעייהט רעבעיל

 טשירפרעד לָאמ סניטציא ךימ ןעבָאה רעטרעוו עסיז ענייד

 -ניוו עלַא ןיא ןערָאװעג גיטכיל רימ זיא'ס ןוא ,טמערָאװרעד ןוא

 יינ א טרעהרעד בָאה ךיא זַא ,ןערעווש טנעמענ טלָאװ ךיא .ךעלעק
 ,המשנ רעגיטכיל א ,רערעייהט ַא ןופ עידָאלעמ-ןדעדוג ַא ,גנַאזעג ןימ

 טָאה סע .ךיז ףיוא טיוה עיינ ַא יו סיּפע טלהיפרעד בָאה ךיא ןוא

 ךיא ןוא ,לעגילפ רימ ייב ןעסכַאװ סע זַא ,ןעזיווענסיוא רימ ךיז

 םיכאלמ עילעּפַאק עצנַאנ ַא ןוא ,ןעטפול רעד ןיא בעווש ךיא ,בעווש

 ןיימ ןופ סורג ַא רימ ןענָארט ,ךימ ןעסירגעב ,ןעגעקַא רימ ןעהעג
 ,רעטרעוו עסיז עכלעזַא טביירש סָאװ ,ןתח ןעסיז ןערעייהט ןעבעיל
 ןעצנאגניא ,ןעצנַאגניא םהיא ןענעז המשנ ןיימ ןוא ץרַאה ןיימ סָאוװ
 ! ויבייא ףיוא ,דימת ףיוא ןָא טציא ןופ ןעבעגעגרעביא

 . .. . חלכ עיירטעג דימת ןוא עדנעבעיל ךיד ןייד רימ ןופ

 !עניימ המשנ עיירטעג ןוא ערעייהט ,עסיז ,עבעיל

 ! חלכ ערעייהט ןיימ ,ןעוועג העוט טשינ ךיז טסָאה וד ,ןיינ
 עג רָאנ ,ןעוועג סָאד ןענעז רעטרעוו עטלַאק עטושּפ ןייק טשינ
 ךיז ןעסינ ןוא ןעצרַאה ם'נופ ךיילג סױרַא ךיז ןעסיג סָאװ ,ןעלהיפ

 המשנ רעד ןופ ךיילג ךיז ןעהיצ סָאװ ,םידעפ ;םענעי וצ ןײרַא

 עגנוי ייווצ ןעּפינקרעּפ ןוא ןעדניברעפ ןוא ךיז וצ וצ-ןעהיצ ןוא
 ענעידָאטָא .ניבייא ףיוא ,ניבייא ףיוא ,גידנעטש ףיוא תומשנ
 סורג א ןעבענענּפָא ריד ןעבָאה סָאװ ,םיכאלמ עילעּפַאק ענעגייא
 א ךס א ךָאנ ריד ןופ ןעגָארט וצ טכַארבעג רימ ןעבָאה ,רימ ןופ
 םיכאלמ עילעּפַאק רענענייא רעד טימ ןוא ,סורג ןערעכילדניירפ
 ,שוק ןעסייה ַא ,ץראה רעייהט .ןיימ ,רעטציא רעביא ריד ךיא קיש
 טנָארט סָאװ ,דניירפ ןעניבייא ,ןעניבייא ןייד ןופ שוק ןענילייה ַא
 רהָאוװו רעד ףיוא ,דימת ןעצרַאה ןיא ךיז ייב טלַאטשענ ניטכיל ןייד

 .םולח ןיא ןוא

 . ..ןתח רעטבעילרעפ גידנענערב ןייד רימ ןופ
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 .לעטיּפַאק עטעבעיז סָאד

 .{ רעלעטשנעפעירב םעיינ ַא האפ לַאירעטַאמ }-

 ןענַאװ ןופ טסייוו טָאג ןעגָארטרעּפ ןערהעגמוא דרעוו קנופ ַא
 ַא םעד ןופ ןָא ךיז טדניצ ,ךַאד םענעיורטש ַא ףיוא טלַאפ ןוא
 סע ןוא ,לערעייפ סָאד טזָאלבעצ ןוא דניו רעד טמוק ;לערעייפ

 ! הפרש ַא ,הפרש ַא ,רעייפ שילעה ַא דרעוו

 סָאװ ,קנֹופ רעטשרע רעד ןעוועג ןענעז ךעלווירב עטשרע יד
 .רעייפ שילעה ַא ןיא טרעקַאלמעצ ןוא טנערבעצ ,ןעזָאלבעצ ךיז טָאה

 ; רעסייה ןוא רעסייה ץלַא רעטייוו סָאװ ןעוועג ןענעז ךעלווירב יד
 -רַאטש ןוא רעסערג ץלַא רעטייוו סָאװ .ןעסכַאװעג זיא רעייפ סָאד
 ייב הפרש עניד'ארומ ַא ,עסיורג .ַא ןעכָארבעגסױא טָאה סע .,רעק
 ןעצנַאג ןיימ ןיא ןעפרָאװעצ ךיז טָאה רעייפ ַא ,ןעצרַאה ןיִא ךימ
 -ענפיוא ןוא ןעדָאזענפיוא ,ןעוורענ עניימ עלַא ןעדנוצעגנָא ,בייל
 בָאה ךיא .שנעמ סיוא ,קנַארק טכַאמעג ךימ ,טולב ןיימ טבָאק

 ,ןעפָאלש טרעהעגפיוא בָאה ךיא ,ןעסע םוצ טיטעּפַא םעד ןערָאלרעּפ

 ןענעלעג זיא המשנ ןיימ .רעטלודעצ ַא יו ןעגנַאגעגמורַא ןיב ךיא

 -נייא ןיימ ןעוועג זיא יקַאט יז ןיא ןוא ,ךעלווירב יד ןיא ,ןעטרָאד

 ,ןעמוקנָא טגעלפ סע זַא ףעירב ַא .דיירפ ןיימ ןוא טסיירט רעניצ

 ,טנעפעעג ףעירב םעד בָאה ךיא ;בוט-םוי ַא רימ ייב ןעוועג זיא
 .טרעפטנעעג םהיא ףיוא בָאה ךיא ןוא טנעיילעג םהיא בָאה ךיא
 ,דנַאה ןייז טימ ןעביירשרעביא טפרַאדעב רָאנ טָאה דימלת ןיימ
 .טיברַא רעד וצ ןעביירטרעטנוא טפרַאדעב םהיא בָאה ךיא ןוא
 טפרַאדעב בָאה ךיא זַא ,טולב טסָאקעג ךימ סָאד טָאה לעיפיוו ןוא
 ףעיט-ףעיט ןעצרַאה ןיא ךיז ייב גינעווניא גיטהעוו םעד ןענָארט
 ןעשיק ןיא ּפָאק ן'טימ םירדח-ירדחב ןעטלַאהעב ךיז ,ןענרָאברעפ
 ךיליירפ ַא ןעכַאמ ןוא ןחעטשפיוא ,ןענייווסיוא ךיז דייחרעליטש ןוא

 --- טײברַא רעד וצ דימלת ןעבעיל ןיימ טימ ןעצעז ךיז ןוא םינּפ

 ,"גיצכעז-ןוא-סכעז , ןיא רעדָא "סעקמָאד , ןיא ןעלעיּפש
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 -עב טשינ טָאה רענייק סָאװ ,ןעווענ זיא קילנ לעקיטש ןייא

 ַא יו ,קנַאצ ךיא זַא ,סיוא-הענ ךיא זַא ,םינּפ ןיימ ףיוא טקרעמ

 טינ רימ וצ ךיז טָאה דימלת ןיימ סָאװ ,קילג ?עקיטש ןייא .טכיל

 וצ קרַאטש רימ וצ ךיז לָאז רע ןעֶו ; טקוקענוצ קרַאטש ױזַא

 סָאװ ,רָאפ רימ לעטש ךיא  .טקַאּפעג סיווענ ךימ רע טלָאװ ,ןעקוק

 רע ןעוו ,ןעניוא יד ןיא טָאהעג םהיא ייב טלָאװ ךיא םינּפ ַא ראפ

 יו ןוא ...! ןעטייז עלא ןופ ךעלווירב ס'הלכ ןייז ןעשוק ךימ טהעז

 יז סָאװ ןיילא טהעז ?ךעלווירב עכלעזַא טינ ןעמ טשוק ױזַא
 | : : רימ וצ טביירש

 '| טסיירט ןיימ ,חמשנ ןיימ ,?לעננע ןיימ

 ,ריד רַאמ הדומ ךיז ןיב ךיא .תמא םעד ןעגָאז ריד ףרַאד ךיא

 ךיא .טנעקעג טינ רעהַא זיב ךיד בָאה ךיא ןזַא ,רערעייהט ןיימ

 ןיא ןעניפעג לעװ ךיא זַא ,טלעטשעגרָאפ טינ לָאמנייק רימ בָאה

 עכיוה עמַאס ןופ ,ןעלחיפעג ענעביוהעג עמַאס ןופ לַאװק אזַא ריד
 ןופ רצוא ןייא אזא ןוא ,דנאטשרעפ ןעפעיט עמאס ןופ ,ןעקנַאדעג

 טייוו יו ,סיורט ךיא העז רעטרעוװ ענולק ענייד ןופ ! טפַאשנעסיװ

 ! םודעמוא לופ טזיב וד טייוו יו ,ןעזעלעב טזיב וד

 טשינ סָאד ךיא בָאה סָאװ רַאפ ,רהעז ךימ טרעדנואוו סע ןוא
 ןייד טימ תומימת ןייד רָאנ רימ טזייוועב סָאד ? רעהירפ טסואוועג
 רחעמ ךָאנ ןעניוא עניימ ןיא ןח ֹוצ .ריד ןעבעג סָאװ ,טײקטסָארּפ
 ,עכילקילג 8 ענייא רַאפ ןעצעש טינ ךימ ךיא לָאז .רעהַא זיב יו

 םהיא ןיא סָאװ ,ןעשנעמ א ףיוא ןעלַאפעג ןיא ?רוג ןיימ סָאוװ
 -נעק ,טמַאשגולס ,טייקנעש : תולעמ עטסעב עֶלַא ּפָא ךיז ןעלגעיּפש
 ןופ סיורַא-טקוק טייקסטוג ןייד ? טייקסטוג ןוא תומימת ,שינעט
 ענייד טימ ןעקנעשעב ךימ טסוהט וד .רעטרעוו עגולק עסיז ענייד
 דנעזיוט ריד קנאד ךיא ןוא ,דנאה רעדלימ ןייד ןופ ףעירב עבעיל
 .ןעסעגרעפ טשינ רעטייוו ףיוא ךיד טעב ךיא ןוא ,לָאמ

 . .. הלכ עדנעבעיל ךיד גיכייא ףיוא ןוא עיידטעגנ ןייד
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 : טלעטשרעפ לעסיב ַא טרעפטנעעג רהיא ךיא בָאה ףיורעד

 !עליואוו ןיימ ןוא ענולק ןיימ ,עבעיל ןיימ ,ערעייהט ןיימ
 "עג טינ ךימ טסָאה וד ?ייוו ,ראפרעד טנעקעג טינ ךימ טסָאה וד
 ,ךיא טינ ןעוועג זיא ,ןהעזעג םהיא טסָאה וד סָאװ ,רעד ןוא ,ןהעז
 ךיז ןעבָאה רימ זַא ,רָאפ ריד ?עטש רימ ןופ ןײשּפָא ןייַא רָאנ
 ןַא ,ןהעזעג טשינרָאנ ךָאנ ךיז ןעבָאה רימ זַא ,טנעקעב סָאװירָאנ
 ,רימ ןענעז ךילקילנ יו !ךַא ןוא ,ןערָאבעגיײנ ןענעז עדייב רימ

 יד טימ טלעוו ערעטיב עשלַאפ יד ,טלעוו יד טשינ ןענעק רימ סָאװ

 .! ןעשנעמ ערעטיב עשלַאפ

 ... ןתח רעטבעילרעפ ךילברעטש ייד רימ ןופ

 : רעפטנע ןימ ַאזַא רהיא ןופ ןעמוקעב ךיא בָאה

 ןעסיז ןייד ! טָאנ ןופ ךאלמ ןיימ ,רערעייהט ןיימ ,רעבעיל ןיימ

 ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא ,ןעטלאהרעד ריד ןופ בָאה ךיא סָאװ ,ףעירב

 ךיא זַא ,טלעטשרעפ ױזַא טסביירש וד .שינעטער ַא ,םותחה רפפ

 ,ןהעטשרעפ ךיד לָאז ךיא זיב ,חמ םעד ןעכערב גנַאל רימ ףרַאדעב

 ךיא ןַא ,ןענָאז ןוא ןעמענרעביא ךימ געמ ךיא זַא ,טכַאד רימ ןוא

 ןעצעש ךיז ןעפרַאד רימ זַא ,טסגָאז וד .טַארוקַא ךיד העטשרעפ

 טימ טלעוװ ערעטיב עשלַאפ יד טינ ךָאנ ןענעק רימ סָאװ ,ךילקילג

 יקַאט ןיב ךיא זַא ןמיס ַא ןיא'ס .ןעשנעמ ערעטיב עשלַאפ יד
 -לַאפ יד ָאי עדַארנ ןיוש ןעק ךיא םורָאװ ,עכילקילנמוא ןייֵא ענייא

 סיז יו ןוא ! ןעשנעמ ערעטיב עשלַאפ יד טימ טלעוו ערעטיב עש
 רעשיטייל ַא רענייא שטָאח ןַאהרַאפ זיא'ס זַא ,ןעקנעד וצ רימ זיא
 ןוא ,שנעמ רעטונג .ַא ןוא רענולק ַא ,רע'תמא ןייַא ,רענייפ ַא ןוא

 .רעטרעשעב רעטלהעוורעדסיוא ןיימ ,וד טזיב סָאד -- רענייא רעד

 דניצַא וד טסנעייל סָאװ ,רימ ביירש .רערעייהט ןיימ ,דנוזענ ייז

 ? ןענעייל םוצ ןערידנעמָאקער רימ וד טסנָאק רעכיב ַא ראפ סָאװ ןוא

 ףיֹוא ביילב ןוא טפַאשבעיל סיורג טימ דנַאה יד ריד שטעווק ךיא

 ניבייא

 . הלכ עיירטעג ,עיירטעג ןייד
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 + ןושלה וזב טרעפטנעעג ףיורעד ךיא בָאה

 ! ןדעדזנ ןיימ ,עלעז ןיימ ,ןעבעל ןיימ
 ַא רַאפ סָאװ טנייה ,רימ ףיוא יױזַא ךיז טסרעדנואוו וד זַא

 ? רימ רַאפ ןייז ןיוש וד טספרַאדעב שינעטער א רַאפ סָאװ ,שודיח

 ךיא ןזַא ,וליפא םולח ןיא טלעטשענרָאפ טינ לָאמנייק רימ בָאה ךיא

 -ןושל עטלהעצעג יד ןופ ! ריד ןופ ףעירב עכלעזַא ןעבָאה לָאז

 ךיא העז ,ףעירב ענייד ןיא ךרוד ךיז ןעפראוו סָאװ ,רעטרעוו שדוק

 -רעד ,ָא .ךַארּפש ענילייה רעזנוא דמערפ טינ זיא ריד זַא ,סױרַא

 ןיב ךיא ,ארומ בָאה ךיא זַא ,ךיוה יױזַא ךיד ךיא ץעש ןייֵלַא רַאפ

 -רָאּפ ןייד ףיוא קוק ךיא ! ןענַאמרעד וצ ןעמָאנ ןייד הטרעוו טשינ

 עשידיא ע'תמא יד ,יז ןיא סָאד טָא :ןיילַא ךיז גָאז ןוא טערט

 טיירג ךיא ןיב ריד רַאפ ןוא לַאעדיא ןיימ זיא סָאד טָא ! רעטכָאט

 טסגערפ וד ! ןעבעל ןעצנאנ ןיימ טימ ןייז בירקמ ךיז טונימ עלַא

 לעטעצ ץנאג ַא ָאד ריד קיש ךיא ? ןענעייל וד טסלָאז סָאװ ,ךימ

 ,לָאנָאג יו ,רעקיסַאלק עשידנעלסיוא ןוא עשיסור עטסעב יד ןופ

 -קעש ,ווָאטנָאמרעל ,ןיקשוּפ ,יקסוועיָאטסָאד ,יאטסלָאט ,וועינעגרוט

 סיוועג טסעוו וד זַא ,ףָאה ךיא .ענרעב ,ענייה ,רעליש ,עטעג ,ריּפס
 ,נָאט רעד םורָאװ ,רעפטנע דלַאב רימ ביירש ןוא .ןעבָאה האנה

 בעל .בוט-םוי ַא רימ ייב זיא ,ףעירב .ַא ריד ןופ בָאה ךיא סָאװ

 טשניוו סע יוװ ! עיירטעגנ ןיימ ,להָאו בעל ! ערעייהט ןיימ ,?הָאוװ

 ןעצרַאה ןעפעיט ןופ ריד

 ... ןתח רענעבענרעביא ןוא רעדנעבעיל ךיד ןייד

 : טרעפטנעעג ױזַא ףיורעד רימ יז טָאה

 ! ץרַאה ןיימ ,טסיירט ןיימ ,ץאש ןיימ ,ןיורק ןיימ

 ןופ ןערָאװעג לעּפתנ ױזַא טזיב וד סָאװ ,טינ חעטשרעפ ךיא

 עניימ ןיא טנענענעב טסָאה וד סָאװ ,רעטרעוו-שדוק-ןושל רַאּפ ַא

 ,ךַארּפש-לַאנָאיצַאנ רעזנוא ךָאד זיא סָאד --- שדוקה-ןושל ! ףעירב

 ,דנָאֿפלאנַאיצאנ רעניצנייא רעזנוא ךָאד זיא סָאד --- שמוח סָאד

 עשידיא א טנעידרעפ קנאד ַא רַאפ סָאװ ! ןענעמרעפ ץנַאג רעזנוא

 ףרַאדעב ןעמעש ? שידיא טהעטשרעפ יז סָאװ ,רַאפרעד רעטכָאט



 טפולעדטולש --- - 1256

 םיריש עכילטע שטָאח טינ .טסייוו יז ביוא ,רעטכָאט עשידיא ַא ךיז
 ןייז ףרַאדעב השוב א ןוא הפרח ַא ;גינעווסיוא יולח הדוהי ןופ
 ַא טכַאמענכרוד טָאה סָאװ ,?עדיימ שידיא א ןַא .,,ןעמעלַא זנוא
 ,ןיקסנעלָאמס ,ןהָאזניוװעל ,וּפַאמ זיא רעוו .טינ טסייוו ,עיזַאנמיג
 פעטעצ ןייר רַאפ ...! רעקיסַאלק ענעגייא ערעזנוא המודכו ןָאדרַאג
 בָאה ךיא סָאװ ,גנַאב רימ טוהט סע .,לָאמ לעיפ ריד ךיא קנַאד
 גנַאל ןיוש ,טנעכערעגסיוא רימ טסָאה וד סָאװ ,רעקיסַאלק עלַא יד
 -עֶאֹּפ ןוא סרעביירש עטמהירעב ךָאנ טימ םעניואניא טנעיילעגכרוד
 ,יירעקעט ,סנעקיד ,סעטנאוורעס ,טפיווס ,ןָארייב : לשמל ,יוװ ,ןעט
 ךָאנ ןוא ,ָאקשעשזרָא ,שטיוועקנעס ,ָאגוה ,עדָאד ,קַאזלַאב ילעש
 ַא סיּפע ,סעיינ סיּפע טלָאװעג בָאה ךיא ..ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא
 טסנרע ןייַא רָאנ ,ןַאמָאר ןייק טינ ןוא ,ןענעייל וצ ףיוא ךַאז עשירפ
 .טרָאװ

 ךימ ץַאש ןוא ,רעסיז ןיימ ןוא רעבעיל ןיימ ,דנוזעג ביילברעפ
 ענג ץנַאג ַא ןיב ךיא ; גירעביא זיא וצ סָאװ םורָאװ ,ךיוה וצ טינ
 טימ ןעבעגעגרעביא ךיד זיא סָאװ ,רעטכָאט עשידיא עכילנהעוו
 | .ןעבעל ןוא בייל

 ..4 - הלב עיירטעג ןייד |
 ..טרעפטנעעג ףיורעד רהחיא ךיא בָאה

 יאס ףעירב ןעגנערב .ֹוצ ןיוש גונעג ןעוועג טלָאװ רעמָאט רָאנ
 טעװ סע ,ארומ בָאה ךיא ?דצ ס'הלכ ןופ יַאס ,דצ ס'נתח ןופ
 ףרַאד ךיא .רעלעטשנעפעירב ַא רָאנ ,ןַאמָאר ןייק טינ ןעמוקסיוא
 םויה דע ךָאנ ןעניל ףעירב עגיזָאד יד : ךַאז ןייא רָאנ ןעגָאז ָאד
 ַא ןיא טייווטעה טקוררעפ ,ןעטלַאהעב לעטסעקשיט ןיא רימ ייב
 ייב ןענעז ייז .טקוקעגנָא טשינ ייז טָאה םדא-ןב ןייק .עלעקניוו
 -ףע עניימ ןופ תודע עליטש ,םיבתכ עטלַאיעטלַא יו ,רעייהט ריס
 -ַאילבעגּפָא עטנעקירטעגסיוא ןענעז ייז ,ןעדייל ןוא ןעדיירפ עטש
 ןיימ ןופ ,עבעיל רעטשרע ןיימ ןופ רבק ן'פיוא ןעמולב עטעוועק
 | | .ןַאמָאר ןעטשרע
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 לעטיֿמַאק עטכא סָאד

 .{ןעקאּפ ףיוא יװ הילג ןוא ןעניל ןיא ךיז דָאב דיא}

 ןענעיילרעביא סָאד ןעמ ןָאק ,טבעילרעפ זיא סָאװ ,שנעמ רעד
 רַאדעב עמ ;ןזָאנ רעד ךָאנ ןעהעזסיורא ,םינּפ ז'פיוא םהיא ייב
 םהיא ייב ןעזנַאלב ןעניוא יד יו  ,םהיא וצ ןעקוקוצ םכער רָאנ ךיז
 וצ טשינ טרעפטנע רע יו ,ענדָאמ סיּפע טלעכיימש רע יװ ,םורַא
 גָאט עלַא טייב ,לעגעיּפש ןיא טונימ עלַא טקוק רע יװ ,ךַאז רעד
 רעטוג ַא זיא ןוא ,רע טצנַאט ,טהעג רע ןַא ןוא ,?עכיטזלַאה סָאד
 ,ןעטייל רַאפ ןעמעש טינ ךיז לָאז רע --- טלעוו רעצנאנ רעד דניירפ
 ,..רערהעקנעמיוק ן'טימ טשוסעצ ךיז רע טלָאװ

 ,תמא .ןעקוקכָאנ לָאז סע רע ןעווענ טינ רעבָא .זיא רימ ךָאנ
 רימ תעשב ,ןָאהטעג גערפ ַא דימלת ןיימ ךימ טָאה לָאמ רַאּפ א
 -עצ יױזַא סיּפע ךיא ןיב סָאװ ,"סעקמָאד , ןיא טלעיּפשעג ןעבָאה
 ףימ ךיא בָאה 4 ךעלגיצ ענעגייא עניימ גָאלש ךיא סָאװ ,ןענָארט
 -נירּפ ןיימ ךיוא ?? ךעלגיצ ערעסָאװ,/ : םנערפעג ןוא טרעדנואוועג
 בָאח סָאװ ,ןָאהטעגנ ּפַאח ַא ךימ גידנעציז שיט ם'ייב טָאה לַאּפיצ
 יד טימ עט'תיבה:לעב יד םהיא טָאה ?םינּפ טכעלש אזא ךיא
 ןיא ןוא ,םינּפ-תונמחר ַא טימ טשרמולכ) ןָאהטעג גאז א ןעלסילש
 ןא טייצ ַא ןופ זַא ,(דנ וזעג קיטש ַא יעמוקעגוצ רהיא זיא ןעצרַאה
 | ...| טינ ראג טסע רערהעל רעד

 א ?ָאּפיצנירּפ רעד ךימ טָאה -- 4 השעמ יד זיא סָאװ ---
 ןופ זיא'ס -- : רימ ראפ טרעּפטנעעג ןױֿפַא טָאה ןוא ןָאהטעג גערפ
 רהחיא טציז געט עצנטנ ;ןענרעל לעיפוצ ןופ ,ןעטייברט לעיפוצ
 ...1 ךרוד לָאמַא ךיז טהעג .טנערעל ןוא ןעייווצ ןיא טרַאּפשרַאֿפ

 פעיפ ױזַא ןעבָאה רימ זַא ,ןהעג טייצ רימ ןעבָאה ןעוו --
 -עטאװעמת ױזַא דימלת ןיימ טשימעגניירַא ךיז טָאה --- ? טייברַא
 םינּפ ןיא ןעייּפשנָא םהיא טסולגעג רימ ךיז טָאה סע ןַא ,ןויאַאנ
 גלוק 8 ףיוא ןעיירשסיוא ןוא
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 רהיא סרענגיל רַאפ סָאװ ,רעדניק עשידיא ,דלַאװג ,דלַאװג ---

 -נַא ם'נופ רעסערג רענגיל ןייא ,רענגיל ַא ףיוא רענניל ַא ! טנעז
 ...! ןערעד

 ךיא סָאװ ,םעד טָאטשנָא ;טגָאזעג טינ רעבָא סָאד בָאה ךיא

 :ןעגיל א טגָאזעג רעסעב ךיא בָאה ,תמא םעד ןעגָאז לָאז

 .יםייהַא טסנעבראפ ךימ בָאה ךיא ---

 לאפוצנורפ ןיימ רימ טָאה --- ! ןעקנעב געמ רע ,השקשינ --

 רעכייר ןייז ןופ חכ ןעצנַאג ן'טימ .ןעגיל םעד ןעפלָאהעגרעטנוא

 חחּפשמ רעייז ;ןעקנעב וצ ןעמעוו ךָאנ טָאה רע -- .עיזַאטנַאֿפ

 --- טרָאטש ןיא ייז ייב רָאנ טינ ,החּפשמ עגיצנייא יד ,עטשרע יד זיא
 .החּפשמ אזַא טינ ןעמ טניפעג טנַאק ןעצנַאג ןיא זַא ,ןענָאז ןָאק עמ

 ? ןעוועג רענעגייא ןייַא רערעייַא ,ךיז טכַאד ,זיא בר רענווָאק רעד
 .טמעשרעפמוא ךיא נָאז -- .רעטעפ ַא --

 ןעוועג ךיוא ,ךיז טכַאד ,זיא דיגמ רעצערָאּפ רעד ןוא ---
 | ? רעטעפ ַא רערעייַא

 ,ךיא גָאז --- .רעטעפ-רעטלע ןייֵא --

 ךיז רהעק סָאװ --- ןייטשּפע רעסיורג רעד ,ןײטשּפע ןוא ---

 | | ? ןָא ךייא טימ

 .ךיא גָאז --- .ישילשבש ינש ַא --

 סרעייַא ךיוא ,ךיז טכַאד ,זיא ןירעּפלַאה על'השמ בר ןוא ---

 | ...לעדניירפ ַא

 ,ךיא גָאז --- .דצ ס'עמַאמ רעד ןופ ---

 רענישטלָאט יד --- רע טגָאז --- רענישטלָאט יד ןוא ,ונ ---
 ,םיבורק עטנעהָאנ רָאנ ךייא ןענעז .ןםרעהעג ךיא בָאה ,םיריבגנ

 ? ךיז טכַאד
 ,דצ ם'עמַאמ רעד ןופ --- ךיא גָאז --- רעדניק-רעטסעווש ---+

 .רעדניק-רעטסעווש ענעגנייא

 "יינ עניימ טימ יױזַא טשינ .,ןעדעירפוצ טסכעה ןיב ךיא ןוא

 ,גיהור ןייז רימ ןָאק ךיא סָאװ ,םעד טימ יו ,םיבורק ענערָאבעג

 טימ ,תומולח עסיז עניימ טימ ןיילא ןעביילב רימ ןָאק ךיא סָאװ
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 -ווירב ערעייהט ,עסיז ,עבעיל יד טימ ןוא ןעלהיפעג עגילייה עניימ
 ןופ רערעייהט רימ ייב ןענעז סָאװ ,הלכ ס'דימלת ןיימ ןופ ךעל
 עניימ עֶלַא ןופ ,רניירפ ע'תמא ןוא עטכַארטעגסױא עניימ עלַא
 .םיבורק עטנעהָאנ ןוא עטייוו

 ערעטייוו ערהיא ןופ םענייא ןיא רימ טביירש יז סָאװ םָא
 : ףעירב

 !?עמיח ןופ ךאלמ ןיימ ! טסיירט רעגניצנייא ןיימ

 ךַאפ ?נירעיורט ױזַא טזיב וד סָאװ ,ןעטיידעב סָאד לָאז סָאװ
 יאמל ?שילָאכנַאלעמ יוזַא ףעירב עטצעל ענייד סיוא-ןעהעז סָאוװ

 סָאװ ,ןעשינעהטער ענייד ןעטיידעב סָאװ ? טדיוט ם'נופ וד טסדער
 טזיב וד זַא ,ךיז ףיוא וד טסגָאז סָאװ רַאפ ? רָאפ רימ טסגעל וד
 וד טסלָאז יאמל ? עכילקילנמוא עֶלַא ןופ רעטסכילקילגמוא רעד

 טינ רימ וד טסלָאז סָאװ רַאפ ? םירוסי לעיפ ױזַא ןוהטנָא רימ

 ?ןעטלַאהעב טסגָארט וד סָאװ ,דוס ןעסיורג םענעי ןעקעלּפטנַא

 ױזַא טָאה סָאװ ,רעד רַאפ ןייז ריד ייב ןענָאק תודוס רַאפ סָאװ
 ,סױרַא ןיוש טסוק סָאװ ןוא ,טינ םענייק רעטייוו ןוא ךיד רָאנ בעיל
 ךיז ןעדניברעפ ןעכילקילנ ןעכיג רעזנוא ןופ געט יד ןיוש טלהעצ
 ...| גיבייא ףיוא

 ; הבושת ןימ אזַא דצ ס'נתח ןופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא ףיורעד

 ןיימ ! גיוא ם'נופ לעּפַאצרַאװש ןיימ ,המשנ עגילייה ןיימ
 !ףעירב עטצעל עניימ ?חומ רימ ייז ,ךיד טעב ךיא !טײהטָאג
 ןיימ ,טכערעג טזיב וד ! ןעבירשעג ריד בָאה ךיא סָאװ ,סעגרעפ
 ךיא ,ןעגָאלקעב טשינ ךימ רָאט ךיא .טכערעג טזיב וד ,ערעייהט
 -מוא ."רעכילקילנמוא , ןעמָאנ םעד טימ ןעפורנָא טשינ ךימ ראס
 סָאװ ,טאהעגנ בעיל טשינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,רעד זיא ךילקילג
 ,לָאמ ַא ךָאנ ריד גָאז ךיא ...! טבעילעג ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא
 ,נונעג זיא ריס ראפ ,ןייֵלַא ףעירב ענייד גונעג זיא רימ רַאפ זַא
 ...ןעברַאטש ןוא --- ריד ףיוא ןוחט קוק ןייא רָאנ ןעבעלרעד לָאז ךיא
 טינ רהעמ לָאז ךיא ,טרָאװ סָאד ןעבעגעג ךיז בָאה ךיא ,ןיינ רָאנ
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 ,יוא / ? דוס .ןעסיורג םענעי ןעסיוו .טסליוו ֹוד ! טדיוט ם'נופ ןעדער

 עכילקילג יד ןעמוק טעוװ סע זיב ןעסיוו טינ םהיא טסעוװ וד ,ןיינ

  הּפוח רעד רַאפ ךיז ןעהעז ןופ העש (עכינקילנמוא .יד רעדָא)

 ייז ?ייוורעד ...גנידסלַא ןופ ןערעוו ערהָאװעג וד טסעוו טלָאמעד

 ביירש ,רימ ביירש ןוא ,ענילייה ןיימ ,ערעייהט ןיימ ,דנוזעג .רימ

 י ר ! רימ ביירש ,דימ

 רעכילקילג ןייר רעדָא ,רעכילקילג רעכיפקילנמוא ןייד

 ךיז לָאז טייצ יִד ,ןעוועג ןלעב א טלָאװ סָאװ ,רעכילקילגמוא -

 | .*ייגובייא ןוא גיבייא ...ןעהיצ ןוא ןעהיצ
9 ' 4  + + 3 58 58 = 9 6 9 6 . 9 8 

 .לעטיּפַאק עטנעיינ סָאד|

 / - "!תומולח עשירַאנ עניימ ןוא הנותח רעד ּוצ ףיז ןעטיירג .םִאדו

 "טירד ַא שטָאה טנעילרעפ ןעוועג ןיילַא לָאמַא זיא סָאװ רעד

 תעשב ,ץרַאה ןיימ ןהעטשרעפ טעוװ רעד --- ךיא סָאװ 'םעד ןופ קלח

 העזנוא ןופ טייצ עכילקילגמוא יד רעדָא עכילקילג יד ןעמוקעג זיא'ס

 טימ טנעיילעג טָאה סָאװ רעד ןוא ;חנותח רעד וצ ךיז ןעטיירג

 ,ץרַאה ןיימ ןהעטשרעפ טעוו רעד --- ךעלטיּפַאק ענירעהירפ יד ּפָאק

 ,םישובלמ-הנותח יד דימלת ןייֵמ ןעטסָאמעגנָא טָאה עמ תעשב

 זיא רבקה-טובח .רדסכ ןעכָאװ יירד טהיינעג םהיא טָאה עמ סָאװ

 ןדעדג ַא זיא -- םנהיג רעד ; ןעצרעמש עניימ ןענעקַא טינ רָאג

 | | .גָאטהעװ ןעסיורג ,ןעפיורג ןיימ ןעגעקַא

 בָאה ךיא !הלילח ? האנש ,האנק :אמתסמ טנעכער רהיא = |

 --- ךימ רָאנ ,דימלת ןיימ טינ ןעמ טָאה בעיל זַא ,טוג ץנַאג טסואוועג

 ץנַאג טסואוועג בָאה ךיא .ףעירב יד ןופ רבחמ ןע'תמא םעד ,ךימ

 -טנַא רָאנ ןעפרַאדעב רהיא ךיא לע ךיז ןעהעז תעשב ןַא ,טוג

 טעוװ ,טרָאװ ןייא רָאנ ןענָאז ,דוס ןענילייה םענעי ,דוס םעד ןעקעלּפ
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 ױזַא יו רָאנ .טכער ןייז גנידסלַא טעוו סע ןוא ,ןחעטשרעפ ךימ יז
 טימ ןענָאק לָאז ךיא זַא ,ןעמ טכַאמ ױזַא יו 4 ּפֶא סָאד ןעמ טוחט
 ךיא ?טונימ עכילטע שטָאח ןעגיוא רעיפ רעטנוא ןעדער רהיא
 -יוט ןהעצעבעיז טעיובעג ,ּפָאק םעד ףיורעד ןעכָארבעג רימ בָאה
 דנעזיֹוט גיצעבעיז ןוא ,ןערעדנַא ם'נופ רעגרע רענייא ,ןענַאלּפ דנעז
 חדומ ךיז ןיב ךיא .רערעדנַא רעד ןופ רעשירַאנ ענייא ,סעיזַאטנַאפ
 עסואימ עכלעזַא ּפָאק ןיא ןעכַארקענ רימ ןענעז סע זַא ,הדותמו
 שטָאח ,רעיּפאּפ ףיוא ןעבעגרעביא ייז ךיז םעש ךיא סָאװ ,תובשחמ
 .טייצ קיטש עשביה ַא ןָא-טלָאמעד ןופ ןעגנַאגעגקעװַא ןיוש זיא'ס
 -נָאק ןיימ ןעגנערבמוא טלָאװעג בָאה ךיא זַא ,חלילח ,טשינ טניימ
 עלַא ןעטיחּפָא טָאג ןָאל !םעניימ דימלת םעד ןע'מס ,טנערוק
 ךָאנ בָאה ךיא ! תובשחמ עסואימ עכלעזַא ןופ רעדניק עשידיא
 לָאז דימלת ןיימ זַא ,סנ ַא ןוהט סיּפע ױזַא לָאז רע ,טָאג ןעטעבעג
 ךיז ןענַארטּפָא ןוא ןענעלקעװַא ךיז ,קנַארק ןערעוו ןיילַא ךיז ןופ
 | - ...טרָא םעד רימ ןעניניײרּפָא ,טלעוו רענעי ףיוא

 םעד ןופ טכַארטעג בָאה ךיא זַא ,הדותמו הדומ ךיז ןיב ךיא
 ץינרע ןעּפַאה לָאז דימלת ןיימ זַא ,טקוקעגסױרַא ,טכַאנ טימ גָאט
 ןעביוהנָא ,לעטניוװ ַא ןטּפַאח ןוא ןעציוושרעד ךיז ,ננולהיקרעפ ַא
 -יפנסיוא רעדָא ,טײקפַאלש רעגיציח א ףיוא ןעניק רעדָא ,ןעטסוה
 רעדָא ,ןעקַאנ-ןוא-זלַאה ןעכערב ךיז ,נעװ ןעכיילג ן'םיוא ךיז ןעשט
 ַא רעדָא ,ןיירַא ּפָאק ןיא ןייטש ַא ןעצימע ןופ ןעּפאח ןערהעגמוא
 ,ןעניז ם'נופ ּפָארַא לאז רע ןוא ,ןעלַאפעב םהיא לָאז דנוה רענ'עגושמ
 ןוא לעצרָאװ ןץיטימ םיוצ א ןעסוירסוָא לָאז דניוומערוטש ַא רעדָא

 .ץַאלּפ םעד ןעגיניירּפָא רימ לָאז רע יבַא --- ,ןעהעש
 "עג העוו ,ץראה סָאד טמהעלקעג רימ טָאה השעמ תעשב ןוא

 סָאװ רַאפ -- שפנ רעגידלושמוא ןייֵא ךאבענ .םהיא ףיוא ןָאהט
 רעד ןופ גנוי ױזַא ןהעג רע לָאז סָאװ רַאפ ? םהיא סָאד טמוק
 תמאב ,טנייוועב ןיוש םהיא ךיא בָאה ןעצרַאה ןיא ןוא ? טלעוו
 -בעילעג ןיימ וצ ףעירבדנ ָאלק ַא םהיא ףיוא ןעבירשעגנָא ,טנייוועב
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 גירעיירט א רהעז טימ טזָאלעגסיױא ,רערעייהט ןיימ וצ ןוא רעט

 ןיימ טסנרע ץנַאג גָאלקעב ןוא ךיא ןייוועב דעיל ם'ניא ,דעיל

 טלעוו יד ;טייצ רעד רַאפ ךַאבענ קעװַא זיא סָאװ ,דימ?ת ןעגנוי

 .םיוב ןעגנוי ַא וצ םהיא ןוא םלוע-תיב ַא וצ ןעכילגענ ךיא בָאה

 -- םיוב ן'פיוא

 ,העוו יוא ,טנָאלק ןוא טהעטש

 ,יײװָאלָאס-םלוע-תיב רעד

 ..ןערערט ןעסיג ןערעטש יד ןוא

 .טינ ךיא קנעדעג --- טהעטש רעטייוו סָאװ

 זיא'ס זַא ,עיזַאטנַאפ רעד ןיא רימ ךיז ט'מולח רעדעיװ ןוא

 ךיא ,עדייב רימ ןוא ,טדיוט ןייז ךָאנ רהֶאי ַא ןעגנַאגעגקעװצ ןיוש

 "תובא-רבק, ףיֹוא םהיא וצ ןעמוקעג ןענעז ,עטבעילעג ןיימ ןוא

 "נעקעמש עשירפ הנתמ ַא טכַארבעג םהיא ,ןענייוװסיוא ךיז ?לעסיב א

 : ױזַא סיוא ךיז טזָאל סָאװ ,דעיל ַא טימ ןעמולב עגיד

 ,ןעהילב ןעלָאז ןעמולב יד רבק ןייד ףיוא
 ..! ןעהור לָאז המשנ ןייד ןדעדזנ ןיא

 טינ סיּפע זיא טָאד --- ןעהילב ןעלָאז רבק א ףיוא ןעמולב זַא

 יו ,טהילבעג ,טהילבעג טָאה דימלת ןיימ זַא רָאנ ; ךילגעמ ױזַא

 -ענ גָאט ַא סָאװ ןערָאװעג זיא רע .סיוועג זיא סָאד -- זיור ַא
 ןעסכאוורעפ בייל עסייווי-רָאלק סָאד ,רעניטכיל םינּפ סָאד ,רעטניז
 ןוא גידעבעל ,ךיליירפ ,ןעדעירפוצ ןעוועג זיא ןוא ,ץלַאמש טימ
 רע סָאװ ,םעד ןופ רָאנ ,עבעיל ןופ טשינ ךילקילג --- ךילקילג
 ןעשיווצ ,טדָאטש רעסיורג ַא ןיא ,טרָא יינ ַא ןיא רעבירַא-טרהָאפ
 סָאװ ,ענעגייא ענייז רהעמ ןעקוקנָא טשינ טעװ ןוא ,ןעשנעמ עיינ

 ,טדיוט רעד יו סאמנ ןעוועג ,ןעסעגענוצ םהיא ךיז ןעבָאה
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 ,לָאמ ןייא טינ ןעוועג הדומ ןיילַא ריס ךיז רע טָאה ױזַא

 -קרַאטש טעוװ רע זַא ,ןעבענעגכָאנ ייז רע טָאה ןעגיוא יד ןיא שטאח
 טעװ רע ױזַא יו ,טינ רָאנ טסייוו רע זַא ,ייז ךָאנ ןעקנעב קרַאטש
 .וליפא ןענָארטרעביא רָאג סָאד

 נערפ א ךיא בָאה -- ? ןעקנעב וד טסעוו רימ ךָאנ רעבָא ---
 ,דימלת ןיימ ןָאהטעג

 טָאה ןוא טרעפטנעעג רימ רע טָאה -- ! סיוועג ! סיוועג ---
 טימ ןעמענ ךיא ?עוו ךיד --- ,ךילדניירפ רָאג ןעמונענמורַא ךימ

 -עיּפש ןעלעוו רימ .גָאט ןעטונ ַא ןעבעל ןעטרָאד ןעלעוו רימ ! ךיז
 -ּפִא טינ ךיד לע ךיא ,רעטאעהט ןיא ןהעג ,"סעקמָאד , ןיא ןעל
 ! טינ לָאמנייק ,לָאמנייק ךיז ןופ ןעזָאל

 .ןעגיל רעסיורגנ ַא זיא'ס זַא ,טסואוועג בָאה ךיא

 ףיוא ןערָאװעג ןעגיוצעגפיוא ןוא ןעסכַאוװעגפיוא ,ןערָאבעג
 .ןעניל ַא טנָאזעג ךיוא ָאד רע טָאה ,רקשו אוש

 5עטיפַאק עטנהעצ קסָאד

 .ןטסעג --- אבה דורב)

 ,רובכ ן'טימ ןעמענפיוא סָאד ןעסעגרעפ טינ לָאמנייק לעװ ךיא
 רעד ףיוא ןעמוקעג ןענעז רימ זַא ,ןעבעגענּפָא זנוא טָאה עמ סָאװ
 עניטרַאסיורג ַא טקישעגסױרַא זנוא ןעמ טָאה ?כ םדוק .הנותח
 א רהעז ןיא טרהיפרעפ זנוא טָאה עמ ןוא לַאזקָאװ םוצ עטערַאק
 ןוא רדח רעדנַא ןייא רעדנוזעב ןעכילטיא ןעבעגענּפָא ,בוטש רענעש
 -בָאנ ןוא ,סקעבעגרעטוּפ טימ עווַאק רעטוג רעד טימ ןעוועג דבכמ
 ענעטָארבעג טימ סנעכוקנייפ עשירפ ,ןעסייבנָא םענעש ן'טימ םעד

 זנוא ןעמוקעג ןענעז טסימ יו ןעשנעמ --- ןעשנעמ ןוא ,סעקשטַאק
 .ןענױשרַאּפ עיינ לָאמ עלַא ,םולש ןעבעגּפָא ,ןייז םינּפ ?בקמ

 ,סעקשַארומ יו ןעהעזעגסיוא ןעשנעמ עלַא ָאד ןעבָאה רימ ייב
 ןיב ךיא .ןענעילפ יד יו טעמושזעג ,ןעגיוא יד ןיא טרירעמעשעג
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 רהעז"עניימ טימ ,תובשחמ ענענייא-עניימ טימ ןעמונרעֿפ ןעוועג

 ביז לָאז ךיא ,ָאד ןעמ טכַאמ ױזַא יו ,--: ןעקנַאדעג עכיליירפ' טינ

 '+ ןעטָארעג רימ טעװ סע יצ .,עדֹוי ימ ? ןעהעז רהיא טימ ןענָאק

 ןעגילייה ם'נופ ןעדעוו רהָאוװעג טעװ יז זַא ,ןייז טעװ סָאװ ןוא

 ןעגָאז ארומ רָאג בָאה ךיא "..סֹחו הלילח רעמָאט ןוא ? דוּס

 ..!קערש ַא ! קערש ַא ...סָאװ

 -סיורַא םייה "עד ןֹופ ךָאנ ,ןעוועג .רימ ייב זיא ענעשעק ןיא

 ,טעילָאטסיּפ ןייק טינ --- טשינ ךיז טקערש ...טיירגעגוצ ,גידנערהָאּפ

 "ַאּפ ןעגיוב יידד ףיוא ףעירב א ,"רהיא , ֹוצ ףעירב ַא רָאנ ,הלילח

 ,ןעביוהעגנָא ךיז טָאה רע ױזַא יװ ,ןַאמָאר ןיימ ןעבירשעב -,רעיּפ

 רהיא ןעמ םיג יוזַא יװ רָאנ .ןעצרוק ןיא עיפַארגָאיב ןיימ ןוא

 .ןעבָאה טייצ ױ טעװ ןעוו ןוא . ןעמעוו ךרוד ?ףעירב םעד רעביא

 ? ןענעיילרעביא םהיא
 עצֿפ דצ ס'תלכ ןֹופ סעט'תנתוחמ יד טימ םינתוחמ יד ןוא

 -"רַאס יד ןעביירט ,זיימ עט'מס'רעפ .יד יװ ,קירוצ ןוא ןיה םורַא

 -יירט ןוא ,ערעשטעוו-הפוח רעד וצ ןעטיירג ךיז ןעלָאז ייז ,סרעוו

 לָאז עמ ,בר ן'טימ רמז-ילכ יד ןעגנערב ןעלָאז ייז ,םישמש יד ןעב

 .ןעטסַאפ הלכ-ןתח םורָאװ ,רעהירפ סָאװ הּפוח יד ןעלעטש

 רע ;תודע ןייַא ךיא ןיב -- טסַאפעג טינ טָאה ןתח רעד זַא

 רעבלַאה ַא טימ ןעסיבעגרעביא ןייפ רהעז ריח ןיא רימ ייב טָאה

 ןעגיוצעגנָא ש'הירב ,טסַאפ רע זַא ,רע טָאה טנָאזעג ןוא ,עקשטַאק

 זיא פאק רעד טָאװ ןוא טסַאפ סָאװ ,ןתח ַא ןופ םינּפ ַא ךיז ףיוא

 .תובשחמ עטסנרע רהעז ;יא טפעיטרעפ םהיא

 ףיוא .ןערָאװעג ןעניוצעגפיוא ןוא ןעסכַאװעגפיוא .,,ןערָאבעג

 .ןעגיל ַא טנָאזעג ךיוא הּפוח רעד ןופ גָאט םעד רע טָאה ,רקשו אוש

 ךיז טָאה עמ ןוא רמזדילכ יד ןעמוקעננָא ןענעז ?ייוורעד ןוא =

 "ערג ַא ךָאנ ןערָאװעג זיא'ס .סנעקעדעב םוצ ןעטיירג ןעביוהעגנָא

 ךיז ןעבָאה עלַא ,טדערעג ןעבָאה עלַא ; רעהירפ יו ,לעמוט רערעס

 = םיּפע טוהט עמ יוװ ךיילנ טכַאמעג ךיז ןעבָאה עלַא ,טּפַאחעג

 ..2!טמוקיטמוּפ !ןהעג ןעמ זָאל !רעבינ ,רעכיג ;
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 עמ ןוא ; טינ ךיא סייוו רעוו --- ןעמונעג זנוא טָאה עמ ןוא
 ; טינ ךיא סייוו ןיהואוו --- דנעה יד רעטנוא טרהיפעג זנוא םָאה
 סייוו סָאװ --- טגָאזעג סיּפע ,טדערעג סיּפע ןנוא וצ טָאה עמ ןוא
 ןיא טרירעמעשעג ,ּפָאק רעד טהערדעג ךיז טָאה ריס .םינ ךיא
 סָאד ,ץרַאה סָאד ןוא ,ןערעהיוא יד ןיא טעמושזענ ,ןעגיוא יד
 !קַאט קיט !קַאט-קיט -- ץרַאה

 ,לעדעיפ א טנייוועג טָאה סע .טלעיּפשעג ןעבָאה; רמזיילכ יד
 ,טיילפ ַא טפייפעג טָאה סע ,טײמָארט א טעקיילערעטעג טָאה סע
 ןוא !םַאב"םַאב-סַאב -- קיױּפ"לעסעק יד טענַאבַארַאבעג טָאה סע
 ..!קַאט קיט !קאט-קיט --- ץראה סָאד ,ץרַאה סָאד

 5עטיּפַאק עטצעל סָאד

 .ןןַאמַאר ם'נופ "גָאליּפע , רעדנ

 ןוא טהערדענמורַא ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןענױשרַאּפ עלַא ןעשיווצ
 סָאװ ,םענייא טקרעמעב ךיא בָאה ,ןעגיוא עניימ רַאפ טרירעמעשעג
 .רעדמערפידליו א יו ,רימ טימ ךיילג טחערדעגמורַא ךיז טָאה
 ,רָאה עגנַאל טימ ןוא ןעלירב טימ ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג זיא סָאד
 זיא טייברַא ןייז ;טיײברַא ןייא רָאנ ךיז ףיוא טָאהעג טָאה סָאװ
 טָאה סע יװ ןוא ,ןעהעז גנידסלַא ןוא ןעקוק גנידסלַא ףיוא --- ןעוועג
 טָאה רע ;קַאמשעג ץנַאג ןָאהטעג טײברַא יד רע טָאה ,ןעזיוועגסיוא
 .ןעקוק ןייא ןיא ןעטלַאהעג

 ךיז טָאה ,רימ ףיוא טלעטשענּפָא ךיז ןעבָאה ןעלירב ענייז זַא
 טהעז רע זַא ,ךרוד ןוא ךרוד ךימ טחעז רע זַא ,ןעזיווענסיוא רימ
 ,דוס ןעגילייה-ןענילייה ןיימ ,דוס ןיימ טהעז רע זַא ,ץרַאה ןיימ
 טלהיפרעד רעבָא בָאה ךיא .ןעניוא יד טזָאלעגּפָארַא בָאה ךיא ןוא
 ףיוא טינ טרעה רע זַא ,טלהיפעג בָאה ךיא ; ןעלירב יד ךיז ףיוא
 יד ןעביוהעגפיוא גידנעליוו טינ בָאה ךיא ןוא ,ןעקוק וצ רימ ףיוא
 .סָאװ ,ןעלירב ענייז טימ טנעגעגעב רערעיוו ךיז בָאה ןוא ןעגיוא
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 ךימ ןעגיוצעג ןוא ןײרַא ןעצרַאה ןיא גינעווניא רימ טקוקעג ןעבָאה

 .טענגַאמ א יוװ ,ךיז וצ

 רעד ןוא ךיא רָאנ ,ןערָאװעג זיא סָאד ױזַא יו ,טינ סייוו ךיא

 ןעבענ רענייא טנעהָאנ ןענַאטשעג ןענעז ןעלירב יד טימ ןַאמרעגנוי

 ,הנותח רעד ןופ ךילנהעוועג ,טרערעג ןעבָאה ןוא ןערעדנַא םעד

 .הלכ-ןתח ןופ ןוא סנעקעדעב ם'נופ

 דנעה יד רעטנוא טרהיפעגוצ םינתוחמ עדייב ןעבָאה ןתח םעד |

 ַא ףיוא בוטש ןעטימ ןיא ןעסעזעג זיא הלכ יד ןוא ,הלכ רעד וצ

 עדייב טימ טלעטשרעפ םינּפ סָאד ,רָאה עטזָאלעצ טימ ?עקנעב

 .טלעיּפשעג ןענָאה רמז-ילכ יד .טנייוװעג טָאה יז ,םינּפַא --- דנעה

 ,טײמָארט ַא טעקיילערעטעג טָאה סע ,לעדעיפ ַא טנייוועג טָאה סע

 -לעסעק יד טענַאבַארַאבעג טָאה סע ,טיילפ ַא טפייפעג טָאה סע

 -קיט !קַאט-קיט -- ץרַאה סָאד ןוא !םַאביסַאב:םַאב -- קיױּפ

 וי  קַאט
 ,טונימ ַא ךָאנ ,טָא-טַא --- טכַארטעג רימ ךיא בָאה -- טָא-טַא, = }

 ...! ןעלַאפרעפ זיא ץלַא ןוא --- טונימ ַא ךָאנ

 -רעגנוי רעד םיצולּפ רימ וצ ןָא ךיז טפור --- ! עצעלעט ַא ---

 .ןײרַא ןערעהיוא יד ןיא ךיילנ ןעלירב יד טימ ןַאמי

 ךיז קוק ןוא םהיא ךיא גערפ -- ? עצעלעט ַא זיא ואוו ---

 .ןעטייז עלַא ףיוא םורַא

 רימ טזייוועב ןוא רימ וצ רע טכַאמ --- ! ךָאד יז טציז טָא --- |

 .הלכ רעד ףיוא ןעלירב יד טימ

 ""רעפ קרַאטש ןיב ךיא זַא ,םינּפ ןיימ ךָאנ ןעהעזרעד טָאה רע :

 : רעהיוא ן'םיוא דייהרעליטש רימ וצ רע טכַאמ ,ט'שודח

 םלצ ןייק ! המהב ע'רשכ ַא ,עטַאלג ַא ,המהב ַא ,בלַאק ַא -- '

 םענייפ ַאזַא טמענ ןוא !וצרעד תעשרמ ַא ןוא ,ףלַא ןייק רַאפ

 ? רערהעל ןייז ,ךיז טכַאד ,טנעז רהיא ! ןתח

 בא ךיא יצ ,ןעפורעגקעווַא רימ טָאה רע יצ ,טינ סייוו ךיא

 ףיוא ןעפורעגקעוַא עדייב ךיז ןעבָאה רימ יצ ,ןעפורענקעווַא םהיא

 .הענייא ןעסעזעג רימ .ןענעז םורַא טונימ ייווצ ןיא רָאנ ,טייז ַא
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 ןאמרעננוי רעד ןוא ,עטנַאקעב עטלַא יװ ,ןערעדנַא םעד ןעגעקַא

 טָאה -- רערהעל ַא ס'הלכ רעד ןעוועג זיא רע --- ןעלירב יד טימ
 טלָאװ סע סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא רהיא ףיוא ןעבעגענרעביא רימ

 טינ רעסעב סָאד לָאז ךיא ,רימ רַאפ רעטניזעג ןוא רעכיילג ןעוועג

 | ...ןעסיוו
 -ירשעגסיוא ךיא בָאה -- ?ףעירב ערהיא ןוא ,שטייטס --

 !? ףעירב ערהיא ,ןעליוו סעטָאג םוא -- .ןעג
 טימ ןאמרעגנוי רעד טָאה ,רעטרעוו עגיזָאד יד טרעהרעד

 וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ןעצרַאה ן'רַאפ טּפַאחעג ךיז ןעלירב יד
 .רעטכעלעג רַאפ ךיז ןעשטַאק וצ ןוא ןעכַאל

 ךיא ,ױוא !ףעירב ערהיא ! אחיַאח-ַאה ? ףעירב ערהיא --
 !ףעירב ערהיא -- ןעטלַאהסיוא טשינ סָאד לעוװ

 ? סָאד ןענעז ףעירב ןעד ס'נעמעוו ---
 -ַאחיַאח !עניימ ?ףעירב ערהיא ! ַאחזדַאחיַאח ? ערהיא ---

 וו! עניימ !!עניימ ! עניימ ! ףעירב עניימ ,ַאח

 ןומ ּפָארַא רָאנ ןיא ןַאמרעגנוי רעד ןַא ,טניימעג בָאה ךיא
 טּפַאחעג ךימ טָאה רע .ןעמוקעב גַאלש םעד טעװ רע ןוא ןעניז
 -עג ךימ ,בוטש ן'רעביא ןעהערד ןעמונעג ךימ ,דנעה עדייב רַאפ
 : ןעכַאל וצ טרעהעגפיוא טינ ןוא סעציילּפ יד ןיא ןעגָאלש

 ??! ףעירב ערהיא ! ַאחדַאח-ַאח ,ערהיא ---

 א ץאלאפ ַא : םולח רעסיז ַא ט'מולח'עג ןעוו ךייא ךיז טָאה סע

 סָאװ-רָאנ ,תוריּפ עשירפ ,ןענייוו עטסעב יד ,םילכאמ עטוג ,רענעש
 "יז, ַא סיּפע ענייא ןוא ...ןדעדץג ַא ,םימשב ןופ חיר ַא ,םיוב ם'נופ
 ...רָאה עטרעבליזעב ענעדליג טימ ןיסעצנירּפ ַא ןופ טלַאטשעג ם'ניא
 ץֵלַא טהילפטהילפ רהיא ןוא ,טהעג רהיא טינ ,טבעווש רהיא ןוא
 א רהיא טרעה םיצולּפ ...ןײרַא ?עמיה ןיא ךיילג ,רעכעה-רעכעה
 שטַאּפ ַא ןוא ! טידוי-יפ --- סױרַא דלַאװ ַא ןופ טהעג סָאװ ,ןעפייפ
 -עצ סָאװ ,"ַאח - ַאח , רעטכעלעג ענדָאמ-הנושמ ַא ןוא ןעלגילפ ןופ
 ַא טימ סיוא ךיז טזָאל ןוא דלַאװ ןעצנַאג ן'רעביא ךיז טגָארט
 רעפעיט א ןיא ןעגױא ערעייֵא רַאפ !!!יֵאַאַא --- ץינהעג ןעגנַאק
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 ןוא רעטיצ א טוהט רהיא .ּפָארַא רהיא טלַאפ טָא-טָא ,דנורנּפָא

 ןעמוק טשינ גנַאל טנָאק ןוא גיטחעוװּפָאק ַא טימ ףיוא ךיז טּפַאח
 | | ...ךיז ֹוצ
 רעד ןיא טבע?עגרעביא ךיא בָאה םולח ןעסיז ןעגיזָאד- םעד == |

 רעביא ןענַאטשעג זיא ןעלירב יד טימ ןאמרעגנוי רעד סָאװ ,טונימ
 ןוא ףעירב עניימ ןופ ןעכאל וצ טרעהענפיוא טינ טָאה ןוא רימ
 ,טבַאלעג טָאה רע ...עטבעילעג ןיימ ןופ תולעמ יד ןענעכערסיוא;
 ןוא ,ןעּפָארט א ךָאנ ןעּפָארט ַא ,טולב טפירטעג ךיז טָאה רימ ןואי

 עט'מס'רעפ ןיימ ףיוא ,ץרשה טעדנואוורעפ ןיימ ףיוא ןעלַאפעג
 וי .המשני

 לעדעיפ יד ,רמז-ילכ יד טלעיּפשעג ןעבָאה לָאז ןיא טרָאד ןוא
 טָאה טיילפ יד ,טעקיילערעטעג טָאה טיימורט יד ,טנייוועג טָאהו
 -ַארַאבעג טָאה קיוּפ-לעסעק יד ,טמורבעג טָאה סָאב רעד ,טפייפענ

 ץרַאה סָאד -- ץראה סָאד ןוא !םַאב !םאב !םָאב -- טענַאב

 "סניפ ןוא טסיוו המשנ רעד ףיוא ,גידעל ןוא טסוּפ ןעוועג רימ זיא

 | ( :ןעלעקניוו עלַא ןיא ךשוח ,ךשוח ,רעט
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 ןעטימעסיטנַא ייווצ

 .גנולחעצרע

 ,1905 רהָאי ןיא ןעבירשעג





 ןעטימעסיטנַא ייווצ

 .א

 ןופ טרהָאפ רע .עקלויל עטרעכיורעג ַא זיא טנַאילרעב סקַאמ
 ןיא לָאמ עכילטע זדָאל ןייק עװקסָאמ ןופ ןוא עװקסָאמ ןייק זדָאל

 ,ןעלַאזקָאװ יד ףיוא סעקישטעפוב עלַא טימ טנַאקעב זיא רע ,רהָאי

 עפעיט יד ןיא ןיוש ןעוועג ,ןערָאטקודנָאק עלַא טימ ןעדנובעגסיוא

 ןוא רעיפ יו רהעמ ןייז טשינ רָאט דיא ַא ואוו טרָאד ,סעינרעבוג

 ןענאטשענסיוא ,סעקטסַאשטוא עלַא ןיא טציוושעג ,העש גיצנַאװצ

 -ּפִא ,טרעגרעעג ךיז לָאמ ןייא טינ ,תונויזב גונעג סנעגעוורעטנוא
 ,טסייה סָאד .םוטנעדיא ן'רעביא ץְלַא ןוא --- ץרַאה סָאד ןעסעגעג

 ,רַאפרעד רָאנ ,םוטנעדיא ַא ןַאהרַאפ זיא'ס סָאװ ,םעד רעביא טינ

 טינ ןוא ; דיא ַא ,ןייז לָאז טדערעגסיוא טינ ,זיא ןיילַא רע סָאװ
 ,טָאה רע סָאװ ,ראפרעד יוו ,דיא ַא זיא רע סָאװ ,ךָאנ רַאפרעד ױזַא

 רעד ,יוא --- םיקלא םלצ רעד טָא .ןעהעזסיוא שידיא ַא ,הליחמ

 ,עצראווש ךיוא רָאה ,ענידנעצנַאלנ ,עצרַאוװש ןעגיוא ! םיקלא םלצ

 -"עג א ךַארּפשסיױא ןייַא ; רָאה עשיטימעס ע'תמא -- עגידנעצנַאלג
 ַא וצרעד ןוא ,ש"יח א טימ ,עשידיא ַא עטכע ןייֵא ,עטע'גרה
 ! ןָאנ ַא ,יוא --- זָאנ

 טימ טפָארטשעב רלעה רעזנוא זיא ,סיעכהלדוצ ףיוא יװ ןוא

 ךיז זומ רע ֿסָאװ ,(רעשזַאיִאװימָאק ַא זיא רע) עיסעפָארּפ ןימ ַא
 ,ןעדער אקוד ןוא ,טלעו רעד רעביא זָאנ רעד טימ ןערהיפמורַא
 עמ ןוא ,סע טסייה ,ןעהעז םהיא לָאז עמ -- ןעדער ךס ַא אקוד ןוא
 .תונמחר א םהיא ףיוא זיא'ס --- ץרוק .ןערעה םהיא לָאז

101 
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 .דרָאב רעד ןיא ןעוועג םקונ ךיז טָאה דלעה רעזנוא ,תמא

 טהערדרעפ ,הלכ ַא יו רָאנ יקַאט ,טצוּפעגסיוא ןוא ךיז ןָאהטעגנָא

 ןעגָארטעג ןוא לעגָאנ ןעגנַאל א טזָאלרעּפ ךיז ,ףױרַא סעסנָאװ יד

 םילכאמ יד וצ טניואוועג ךיז ,"וניתובא וסּפינש אל רשא , סּפינש ַא

 םוצ ץרַאה רעטיב ץנַאג ןייז טזָאלעגסױא ,לַאזקָאװ ן'פיוא סָאװ

 םָאװ ,בלַאה שטָאח ,ריזח םעד ,ןהעגנֶא םהיא לָאז'ס) רחא-רבד

 טכוזרעפ םהיא טָאה רע תעשב ,טעוועשניוװעג םהיא טָאה קקַאמ

 ךיז טָאה רע ?סיורג ךייַא גיוט סָאװ ןוא ,(! לָאמ ןעטשרע םוצ

 .סעקַאר ןעסע ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ןעבעל סָאד טלעטשעגנייא

 ?"ןעבעל סָאד טלעטשעגנייַא ךיז טָאה רע, ךיא גָאז סָאװ רַאפ

 סקַאמ יװ ,זָאנ רעייז ןופ ןעסיוו ױזַא ןעלָאז םיאנוש ערעײַא לייוו

 ךיז זיא ןעמ ױזַא יו ,ןעסיוו וצ ןעביוהעגנָא וליפא טָאה טנַאילרעב

 עמ יצ !רעסעמ ַא טימ ייז טריינש עמ יצ :סעקַאר טימ גחונ

 ? דייהרעצנַאנ ייז טסע עמ יצ ??עּפָאנ א טימ ייז טכעטש

 סקַאמ ךיז ןָאק ,ןעקילג עלַא יד ךָאנ ,ןעגעוטסעד ןופ ןוא

 ןופ םינ -- טייקשידיא ןייז טימ ןעטלַאהעבסיוא טינ טנַאילרעב

 ןעזייב ַא יװ ,םהיא טנעקרעד עמ .עדמערפ ןופ טינ ,ענעגייא

 םיג עמ ןוא ,ןיק םענעטלָאשרעפ םעד יו ױזַא טקנוּפ ,רענניליש

 ןוא זיא רע רעוו ,םירש ןוא טירט ןעדעי ףיוא ןעסיוו וצ םהיא

 ! תונמחר ס'טָאנ ַא םהיא ףיוא זיא'ס --- ץרוק .זיא רע ס ָאוו

 .ב

 רעכילקילגמוא ןייֵא ןעוועג זיא טנַאילרעב טקַאמ ביוא רָאנ

 םינ ווענישיק ךָאנ זיא הוענישיק זיב שנעמ

 ַא ןעצרַאה ןיא ףעיט ךיז ןיא ןעגָארט .ןעכיילג ןייק םהיא וצ ןעוועג

 ןיס ַא ןיא סָאד -- םהיא טימ ךיז ןעמעש ןוא גיטהעוו ןעסיורג

 .םהיא טלהיפ סע רעוו ,ןהעטשרעפ םהיא ןָאק רעד רָאנ סָאװ ,םונהיג

 טלָאװ סָאד יו ךיילג ,ווענישיק טימ טמעשעג ךיז טָאה סקַאמ

 -|צ ףיוא יװ רָאנ סיּפע יקַאט ןוא ..הוענישיק ן י י ז ןעװעג
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 -ישיק ךָאנ סָאװ ,טייצ רענעי ןיא טקנוּפ םהיא ןעמ טָאה ,סיעכהל

 ,עיבַארַאסעב ןייק ,תומוקס ענעי ןיא .,ןיהַא טקישעגסױרַא ,ווענ

 רעיינ ַא םהיא רַאפ ןָא ךיז טביוה ָאד זַא ,טלהיפענ טָאה רע ןוא

 ענעש עניזָאד יד ןופ טרעהעגנָא ךיז רע טָאה גרַאק .םונחיג

 טכָאקעג םהיא טָאה גרַאק ? םייה רעד ןיא ךיז ייב טרָאד תוישעמ

 טָאה עמ סָאװ ,תוחיצר יד ףיוא ,טולב טימ ןעפָאלרעפ ,ץרַאה סָאד

 -רעפ ןעד טעו רע 4 טלעוװ רעצנַאנ רעד ףיוא טרעהעג טינ סכלעזַא

 טכַאמעג ןעמ טָאה להוש ןיא לָאמנייא תעשב ,נָאט םענעי ןעסעג

 ןעדיא עטלָא ?"וענישיק-יגורח, יד ףיוא "םימחר-אלמילא , ןייַא

 ...תושלח ןעלַאפעג ןענעז רעבייוו ,טנייוועג טלָאמעד ןעבָאה

 ןהַאב ןיא ןערהָאפ לָאמ ַא ןעפָארטעג ךייֵַא ךיז טָאה סיוועג

 יקַאט טסייו רחיא .?עפָארטסַאטַאק, ַא ןופ טרָא ןייֵא ייברעפ

 -מוא אזַא לָאמ ַא ךָאנ :גיהור ןעציז טנָאק רהיא זַא ,טוג ץנַאג

 -ערט טינ ךיז טעװ טרָא ןעבלעז םעד ףיוא ,עפָארטסַאטַאק ַא ,קילג

 גנַאל טשינ ןעבָאה ָאד-ַא-טָא זא ,ךיז טנַאמרעד רהיא רָאנ .ןעפ

 ָאד ןוא ,ןערעדנַא ן'כָאנ ןָאגַאװ ןייא ּפָארַא-גרַאב ךיז טעשטאקעג

 ,רענייב טעשטשירטעג ןעבָאה ָאד ,ּפָאק םעד טנעלענ ןעשנעמ ןעבָאה

 רהיא זַא ,היחמ ךיז טנעז רהיא --- ךרַאמ טצירּפשעג ,טולב ןענורעג

 ...םולשב טרָא סָאד רעבירַא טרהָאפ

 ַא ןייז ןעלעוו ,תומוקמ יד ןיא ,ָאד זַא ,טסואוועג טָאה סקַאמ

 -כערק טימ ,ןעצפיז טימ ,תוישעמ טימ ,תורמימ טימ ,םירובד ךס

 ןופ ךעלטרעווכעטש טימ ןעשינערעהוצנָא ןוא ,ענענייא ןופ ןעצ

 ,תומוקמ ענעי וצ ןעוועג זיא רע רעטנעהענ סָאװ ןוא ; עדמערפ

 -סיוא ,ןעפיױלטנַא וצ ױזַא יוו ,ןעלטימ טכוזענ רהעמ ץלא רע טָאה

 ...ןילַא ךיז ןופ ךיז ןעטלַאהעב

 ןעביילב טלָאװעג תליחת רע טָאה ,טנעהָאנ רָאנ ןיוש ןעמוקעג

 טנעכערעב ךיז רע טָאה םעדכָאנ .ןיילא רענייא ןָאנַאװ ןיא ןעציז

 ן'םיוא ןערישזַאסַאּפ ךָאנ טימ ןעגנורּפשענּפָארַא אקוד זיא ןוא

 א יו ,טייקטיירב ַא טיס טעפוב םוצ ןעגנַאנענוצ אקוד ,לַאזקָאװ

 אקוד ,ןעצרַאה ן'פיוא טגעלעגפיוא קרַאטש םהיא זיא'ס סָאװ ,שנעמ
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 סָאװ ,ןעכַאז עטוג עלט יד טימ ןעסיברעפ ,לעסּפענש ַא טכַאמעג

 ַא טרעכיוררעפ ,רעיב לעזעלנ ַא טימ ןעקנורטרעפ ,טינ רָאט דיא ַא

 רעכיב טפיוקרעפ עמ ואוו ,עפַאש רעד וצ ןעננַאנעגוצ זיא ןוא רַאניצ

 -יטנא ענעש עסיוועג סָאד ןעניל ןעהעזרעד ןוא ,ןעגנוטייצ ןוא

 ןַאװעשורק טימעסיטנַא םענעש ןעסיוועג ם'נופ טַאלב עשיטימעס

 ןיא ,טרָאד ."/ ע ב ַא ר ַא ס ע ב , ןעמָאנ םענעש ןעסיוועג ן'טימ

 עניזָאד סָאד ךיז טקַאב סע ואוו ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,תומוקמ ענעי

 ןיא טינ סָאד טמענ רענייק : גיחור ץנַאנ סע ךיז טניל ,טאלב ענעש

 זיא'ס לייוו ,טינ סָאד ןעמענ ןעדיא עגיטרָאד יד ;ןייֹרַא דנַאה

 .ןעסעגעגוצ ןיוש סע ךיז טָאה ןעדיא:-טינ ןוא ,"סואימ תמחמ הצקומ ,

 םעד רָאנ טנַאמרעד ןוא עפַאש ןיא םולשב רַאפרעד סע ךיז טניל

 ,ןאועשורק א רענייא טלעוו רעד ףיוא ןַאהרַאפ זיא'ס זַא ,םלוע

 יו ,ןעלטימ טכוז סָאװ ןוא טינ טפָאלש סָאװ ,טשינ טהור סָאװ

 ןופ טלעוו יד ןעמרישעב ןוא ןענערהָאוװעב ןוא ןעטיהעב ֹוצ ױזַא

 .?טייקשיריא, יז טפור עמ סָאװ ,קנערק רעכילרהעפעג רעד
 "וצ ןיא סָאװ ,רעגיצנייא רעד ןעוועג זיא טנַאילרעב סקַאמ

 רעמונ ַא ןעבעג ןעסייהעג ךיז טָאה ןוא עפאש רעד וצ ןעגנַאגעג

 "ייא םעד בעילוצ רשפא 459שמל ,סָאװ בעילוצ ,"ץעבַארַאסעב ,

 ןוא ? סעקַאר ןעגנַאלרעד ןעסייהעג ךיז טָאה רע סָאװ ,םעט םענעג

 ַאזַא סיּפע טביירש סָאװ ,ןעהעז טלָאװעג יקַאט רע טָאה רשפא

 סָאד זַא ,ןעמ טגָאז ,חרבס ַא זיא'ס ? ןעדיא ןענעוו םיבלכבש בלכ

 רימ ,טסייה סָאד ,ןעטימעס ןענעייל רעטעלב עשיטימעסיטנַא בור

 רעטעלב יד ןופ םיתב-ילעב יד ...דובכ רעזנוא טימ יקַאט ןיילַא

 רךיא רעד, זַא ,גנַאג םעד טימ ןעהעג ןוא טוג ץנַאנ סָאד ןעסייוו

 ..." רשכ זיא ןעשַָארג רעד ןוא הפירט זיא

 -ַאסעב, רעמונ א טלעדנאהעג טָאה סקַאמ רעזנוא ,רוציקב

 ןעגיוצעגסיוא ,ןיירַא ןָאנַאװ ןיא םהיא טימ ןעגנַאנעגניײרַא ,"ץעבַאר

 עמ יװ ,טַאלב ן'טימ ךיז טקעדעגרעביא ןוא קנַאב רעד רעביא ךיז

 ןוא ,דעלּפ ַא טימ רעדָא ערדלָאק ַא טימ ,לשמל ,רעביא ךיז טקעד
 ; הבשחמ ַא ןעגיולפענכרוד םהיא זיא השעמ תעשב
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 רע זַא ,לשמל ,דיא ַא ןערהעלק ,רעגײטשַא ,ךיז טעוװ סָאװ,

 ןוא ןעניוצעגסיוא ןעניל ןעשנעמ ַא ןעהעזרעד ןוא ןהענוצ טעוװו

 םענייק ןיוש טעװ סיוועג ?"?ץעבַארַאסעב , ַא טימ טקעדעגרעביא

 ,עעדיא ַא ..דיא ַא טגיל ָאד זַא ,ןעקנַאדעג יד ףיוא ןעמוק טינ

 ןוא ןעדיא ןופ ןערעוו וצ רוטּפ ףיוא ?עטימ רעייהט ַא ,ןעבעלכ

 ,הררש ַא יװ ,ןילַא רענייא ןעגיוצעגסיוא טכַאנ ןעגעקַא ןעביילב

 ... קנַאב רעצנַאו ַא ףיוא

 ןיוש לָאז'ס ידכב ןוא ,דלעה רעזנוא טכַארטעג ךיז טָאה ױזַא

 "רעביא ךיז רע טָאה ,טגיל ָאד רע ,ןעסיוו טינ םדָא"ןב ןייק יקַאט

 ןָאנ יד טלעטשרעפ ,םינּפ ן'רעביא ?ץעבַארעסעב, ן'טימ טקעדענ

 ,םיקלא-םלצ ןעצנַאג ן'טימ ,רָאה יד טימ ,ןעגיוא יד טימ ,ךיוא

 טכירק טכַאנייב ױזַא יו ,דליב ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע ןוא

 ןייֵא ךַאבענ טכוז ,ןיירַא ןָאגַאװ ןיא ךעלקעּפ ךס ַא טימ דיא ַא

 טימ ןױשרַאּפ ַא טגיל סע ,רע טהעזרעד ,ךיז ןעצעז וצ ףיוא טרָא

 ןוא ,ץירּפ ַא סיוועג -- טקערעגרעביא ?ץעבַארעסעב , רעמונ ַא

 ןאועשורק יקַאט רשפא ןוא ,טימעסיטנא ןייֵא עשר ַא סיוועג

 ,ךעלקעּפ יד טימ דיא רעד ,ּפָא ךַאבעג יאדוא רע טגנירּפש --- ןיילַא

 רענייא ,ןיילַא טביילב ,סקַאמ ,רע ןוא ,לָאמ יירד סיוא-טייּפש

 -עלב ,ַאח-אח-אח .קנַאב רעצנַאג רעד רעביא ,ףַארג ַא יװ ,ןיילַא

 ןיא םיצולּפ לָאז שנעמ ַא יװ רעסעב ךָאנ ,לעטימ רעייהט ַא ,ןעב

 | ...! ערעלָאח יד ןעמוקעב ןָאגַאװ

 ןַא ,קרַאטש ױזַא ןעסקַאמ רעזנוא טלעפענ ןַאלּפ רעגיזָאד רעד

 ַא ןוא ,שזַא ךיז רע טכַאלעצ ,"ץעבַארַאסעב , ן'רעטנוא גידנעניל

 -רעפ ,ןעסיבענרעביא טָאה רע זַא ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,שנעמ

 טניל ןוא רַאניצ ַא טרעכיוררעפ ,רעיב ?עזעלנ א טימ ןעקנורט

 ,קנַאב רעצנַאג ַא ףיוא ןיילַא רענייא ןָאנַאװ ןיא טכַאנ ןעגעקַא

 ...ןעכַאל וצ טוג םהיא זיא ,ףַארג ַא יו ןעגיוצעגסיוא

 רעד ,טנַאילרעב סקַאמ דלעה רעזנוא .,?יטש ןייז זָאל ,טַאש

 ןופ ןוא עװקסָאמ ןייק ןדָאל ןופ טרהָאפ סָאװ ,רעשזַאיָאווימָאק
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 טקעדעגוצ ,קנַאב ַא ףיוא ןיילַא רענייא טגיל ,זרָאל ןייק עווקסָאמ
 םהיא רימָאל ,?עמירד ַא טּפַאח ןוא ,"ץעבַארַאסעב , רעמונ ַא טימ'
 .ןערהעטש טינ

 .ג

 ֿלָאמ טגיטנייח רָאנ ,םכח ַא דיא ַא יקַאט זיא טנַאילרעב סקַאמ
 ןיא ןעמוקעגניירַא יקַאט זיא'ס .,ןעפָארטעג טשינ אקוד רע טָאה
 טימ ,רעטעּפַאסרַאפ ַא ,רעדנוזעג ַא ,רעבָארנ ַא ,ןױשרַאּפ א ןָאגַאװ
 יקַאט ,ןעסקַאמ וצ ןעגנַאגעגוצ יקַאט זיא ,סענַאדָאמעשט עכילטע

 רעמונ א טימ טקערעגרעביא סָאד טניל רע יו ,םהיא טכארטעב

 ןוא לָאמ יירד ןעניּפשענסױא טי נ טָאה רע רָאנ ,"ץעבַארַאסעב

 -עב טָאה ןוא ןענַאטשענ רָאנ זיא רע .ןעגנורּפשענּפָא טינ זיא
 רעשיטימעס רעד טימ טימעסיטנא םעד ,שפנ ןעגיזָאד םעד טכַארט
 -ענּפָארַא ?עסיב ַא טָאלב סָאד ךיז טָאה ןעפָאלש תעשב) ןָאנ
 ןוא טקעלּפטנַא ךיז טָאה ,סע טסייח זָאנ יד ,הּפרח יד ןוא ,טשטילג

 ןוא טכַארּפ ןעצנַאג רהיא טימ דלעה רעזנוא ייב ןעזיװעבסױרַא
 .(ץנַאלג

 ןעּפיל יד ףיוא ?עכיימש ַא טימ טונימ עבילטע ןענַאטשעג

 ,קנַאב רעטייווצ רעד ףיוא סענַאדָאמעשט יד טנעלעגקעװַא ןוא
 -ענסיורַא ןױשרַאּפ רעיינ רעזנוא ךיז טָאה ,ןעסקַאמ ןעגעקַא סָאװ
 קירוצ ןעמוקעגניירַא ,לַאזקָאװ ן'פיוא טונימ רָאּפ ַא ףיוא טּפַאח
 ,ןַאדָאמעשט ַא ןעדנובעגפיוא ,?ץעבַארַאסעב, רעמונ ַא טימ ךיוא
 ַא טימ ,ערדלָאק א טימ עלעשיק ַא ןעטרָאד ןופ ןעמוקעבסיױרַא
 ץנַאג טכַאמענ ךיז ,ןָאלָאקעדָא ?עשעלפ ַא טימ ,ךישקעטש רָאּפ
 טקעדעגרעביא ןוא קנַאב רעד רעביא ךיז ןעניוצענסיוא ,שימייה
 ,טנַאילרעב סקַאמ רעזנוא יו ױזַא טקנוּפ ,?ץעבַארַאסעב, ן'טימ ךיז
 ,טלעכיימשעג ןוא ןעסקַאמ ףיוא טקוקעג ,טרעכיורעג ןוא ןענעלעג
 ןעביוהעגנָא ,ערעדנַא סָאד םעדכָאנ ,גיוא ןייא רעהירפ טכַאמעגוצ
 .ןעלמירד עקנילָאװַאּפ
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 קנַאב ַא ,/סעצבַארַאפעב , עדייב ערעזנוא ןעפַאלש ןעזָאל רימ

 םעד טימ רעזעל םעד ןעכַאמ טנַאקעב ןעליוו ריס ;קנַאב ַא ןעגעק

 .יא רע ס ָאוו ןוא זיא רע ר עוו ,ןױש'רַאּפ ןעטייווצ

 המחלמ רעד ןופ לַארענעג ןייק טינ ..?ארענעג א זיא רע

 ,רָאטקעּפסניא-לַארענעג ַא רָאנ ,רָאטַאנרעבונ-?ארענעגנ ןייק טינ ןוא

 רע טסייה ןעסייה .טפאשלעזעג ַא ןופ ,סָאד טסייה ,טנעגַא ןייַא

 ןעביירש רָאנ ,םייח זיא רענייז ןעמָאנ רעד ,ק יש ט מ עינ

 .יטעּפ םהיא ןעמ טפור ןעפור ןוא ,טרעבלַא ךיז רע טביירש

 ,אלימ : ךילדליוו לעסיב ַא וליפא סיוא ךָאד טמוק ,גולפ ןיא

 ; ךָאנ ךיז טהעטשרעפ --- טרעבלַא ןייַא סיױא-טסכַאװ םייח ןופ זַא

 ,"רימידַאלװ, לעולעוו ןופ זנוא ייב דרעװו ױזַא יו יאמל םורָאװ

 ױזַא יו רָאנ ?"םוקאוַא , םהרבא ןופ ןוא ?רָאדיסיא  לארשי ןופ

 -ניירא ,ָאזלא ,ךיז ןעמ זומ ?"יטעּפ , םייח ןופ ןערָאװעג סָאד זיא

 ןוא ןושלה תמכח ןיא ןעפעיטרעפ ךיז ,הריקח ןיא לעסיב ַא ןעזָאל

 יד סױרַא רימ ןעפרַאו ,המכח תישאר : רשיה-לכש ן'טימ ןהעג

 "ןע'רוי, ייווצ יד הליחמ רימ ןעטעב םעדכָאנ .?םייח, ם'נופ תיח

 .ןײלַא "?ףלא , יד רעביא רָאנ ןיוש טביילב -- "םמ, רעד טימ

 ַא טימ "רמל , א יו רהעמ טשינ "ףלַא, רעד וצ וצ רימ ןעלעטש

 סָאד טכאמ -- "תיט , א טימ "שיר א טימ "ןיע , ןייֵא טימ *"תיב

 ,יטרעבלַא אלימב ןיוש דרעװ טדעבלַא ןופ ןוא ,ונ ? טרעבלַא טינ

 ,ױזַא טָא -- 816 1120281+ 810118 1000601 ,יטעּפ ,יטעב ,יטרעב

 .קידניא ןייַא עקשטַאק ַא ןופ דרעװ ,סָאד טסייה

 ןא קישטמעינ יטע ּפ טסייה ןױשרַאּפ רעזנוא ,רוציקב
 סקַאמ יװ ,טלעוו יד סיוא-טרהָאפ ןוא רָאטקעּפסניא-לַארענעג ַא זיא
 :שפנ ןימ רעדנַא ןייֵא רָאנ ןיוש עבטב זיא רע רָאנ ;טנַאילרעב
 רע שטָאח ןוא .רעגידוועדערעב ַא ,רעכיליירפ ַא ,רעגידעבעל ַא
 ןענעוטסעד ןופ ,רָאטקעּפסניא-לַארענעג ַא ןיא ןוא יטעּפ טסייה
 ,ןעדיא ַא בעיל טָאה ןוא ,ןעדיא עֶלַא טימ ךיילג דיא ַא רע זיא
 .ןעדיא ןופ ןעטָאדקענַא ןוא תוישעמ ןעלהעצרעד וצ בעיל
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 ףיױא םש ַא טָאה ןעטָאדקענַא ענייז טימ קישטמעינ יטעּפ

 -קענַא ןייֵַא ץינרע ואוו סָאװ ,ןורסח לעקיטש ןייא .טלעוו רעד

 - ,יקַאט ןיילַא םהיא טימ ןעפָארטעג ,רע טגָאז ,סע ךיז טָאה ,טָאד

 ,םלועבש תועוכשה ?כ טימ ּפִא ךייַא רע טרהעווש השעמ תעשב ןוא

 ןיֵַא ןיא טָאדקענַא רעד םהיא טימ ךיז טפערט לָאמ עלַא ןוא

 יד .ןערעדנַא םוצ לָאמ ןייא ןופ טסעגרעפ רע ;טרָא רעדנַא

 זיא ,רָאטקעּפסניא-לַארענעג רעד ,קישטמעינ יטעּפ זַא ,תועמשמ

 לעקיטש ַא זיא רע ,טסייה סָאד ,ירבע רעד ףיוא טּפַאחעג לעסיב ַא

 רע ,ןעטנַאק ערעזנוא ןיא סָאד טפור עמ יװ ,רעדָא ,םזנמ-לעב

 רימ סָאװ ,טשינ לעביארַאפ ןייק טָאה .רענגיל א ,הליחמ ,זיא

 ןעװעג ,ךילטנעגייא ,טלָאװ סע ;בָארג ױזַא סיוא ךיז ןעקירד

 ןוא ,טנעגַא ןייֵא זיא רע זַא ,םהיא ףיוא ןענָאז ןעלָאז רימ ,גונעג

 ...ןילַא ךָאד רהיא טסייװ --- זיא טנעגַא ןייַא סָאװ

 "רעב סקַאמ רעזנוא ןעהעזרעד ןוא ןָאנַאװ ןיא ןעמוקעגניירַא

 טימ טקעדעגרעביא ,קנַאב רעד ףיוא ןעגיוצעגסיוא ןעניל טנַאיל

 רעד זַא ,זָאנ רעד ךָאנ טנעקרעד ןוא ,?ץעבַארַאסעב , רעמונ ַא

 טימ ןוא ןענַאװעשורק טימ טינ ןתוחמ םוש ןייק זיא ןיושרַאּפ

 : ןעוועג ענייז הבשחמ עטשרע יד זיא ,"ץעבַארַאסעב , םענעש ןייז

 ןיוש טעװ רע ...1 טָאדקענַא רעיינ ַא ...! טָאדקענַא ןייא ---

 ! ןעלהעצרעד ןוא ןעלהעצרעד וצ סָאװ ,ףליה ס'טָאג טימ ,ןעבָאה

 -קָאװ ן'פיוא טּפַאחעגּפָארַא ךיז טָאה קישטמעינ יטעּפ ןוא

 ?ץעבַארַאסעב, רעמונ ַא טימ ךיוא טנערהָאװעב ךיז טָאה ,לַאז

 טעוו סָאװ ןעהעז --- ןעסקַאמ ןענעקַא טגעלעגקעװַא ךיז טָאה ןוא

 ...ןערָאװעג ןעפָאלשנַא ךיוא זיא ןוא --- ? ןייז ָאד

 ,ייווצ רעמונ ?ץעבַארַאסעב , םעד רעביא רימ ןעזָאל דניצַא

 ןוא ,קישטמעינ יטעּפ רָאטקעּפסניא-לַארענעג םעד ,טסייה סָאד

 סָאד ,סנייא רעמונ ?ץעבַארַאסעב , םוצ קירוצ םוא ךיז ןערהעק

 .טנַאילרעב סקַאמ רעשזַאיָאװימָאק םוצ ,טסייה
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 ,םינּפַא ..טכאנ ערעוש א טאהעג טָאה טנַאילרעב סקַאמ

 טּפַאחעג טָאה רע סָאװ ,םילכאמ יד טדערענ םהיא ןיא ןעבָאה סע

 -הנושמ טעטנַאלּפעג םהיא ךיז ןעבָאה סע תמחמ ,לַאזקָאװ ן'פיוא

 זַא ,טכַאדעג םהיא ךיז טָאה סע ,לשמל .,תומולח עדליוו ענדָאמ

 רעד ,ןאוועשורק רָאנ זיא רע זַא -- טנַאילרעב סקַאמ טינ זיא רע
 ןיא טינ טרהָאפ רע זַא ןוא ,?ץעבַארַאסעב, ם'נופ רָאטקַאדער

 רעטיור ַא ,קַאר ַא ןוא ,רחא-רבד ַא ףיוא גידנעטייר רָאנ ,ןָאגַאוװ

 סע ןוא ,רענרעה יד טימ םהיא וצ טקניוו ,רעטכָאקעג ַא ,קַאר

 יו ןוא ../!ווענ-יש-יק , :ןייועג ַא ץיגרע ןופ ךיז םרעה

 ַא טרעה רע ןוא ,ןערעהיוא יד ןיא םהיא טזָאלב לעטניוו ַא סיּפע

 ןוא ,ךעלדיילק עשרעבייוו ןופ רעדָא רעטעלב ןופ ןעשטשעלעש

 רעד ייב ךיז טּפַאט רע ןוא ,טינ ןָאק ןוא גיוא ןייַא ןענעפע ליוו רע
 טרָא ן'פיוא ;ןזָאנ ןייק ןופ ןמיס ןייק ,זָאנ ןייק ָאטשינ -- זָאנ

 טסייו רע ןוא ,/ץעבַארַאסעב, ַא ןָא רע טּפַאט זָאנ רעד ןופ

 רע .טשינ ןָאק ןוא ןערהיר ךיז ?יו רע .זיא רע ואוו טינ

 םעד ןייז רבונ טשינ ןָאק רע רָאנ ,םולח ַא זיא סָאד זַא ,טלהיפ

 !טשינ ןָאק רע ,ךיז ףיוא ןעניטלעוועג טשינ ןָאק רע ,ףָאלש

 רעד ןיא יו זיא רע ,םירוסי עסיורג ךַאבענ טדייל ןוא טניל רע

 .תוחכ יד סיוא םהיא ןעהענ סע זַא ,טלהיפ רע .טעלּפ"רעהניה

 סױרַא-טזַאל ןוא טּפַארק ?עסיב ןעטצעל ץטימ ןָא ךיז רע טמענ
 ןוא ,ןעכרָאה םהיא ןָאק ןיילַא רע רָאנ סָאװ ,ץכערק ןעליטש ַא

 ןוא ,טהעז רע סָאװ םיוק-םיוק ,גיוא לעקיטש ַַא ףיוא-טנעפע

 ַא ןופ טלַאטשעג ַא ןוא טכיל ַא ןופ להַארטש ַא טהעזרעד רע
 רענייא ךיוא ,םהיא ןענעקַא ןעגיוצעגסיוא טגיל סָאװ ,ןעשנעמ

 ,טקעדעגרעביא ךיוא ןוא ,קנַאב רעצנַאנ ַא ףיוא ,רע יװ ,ןיילַא

 .סקַאמ רעזנוא ןוא -- ,/ץעבַארַאסעב , רעמונ א םימ ,רע יו

 סָאד זַא ,סיוא םהיא ךיז טלהֶָאמ סע :םמותשנו ?הכבנ דרעוו
 ןוא ,קנַאב רענעי ףיוא ןעניוצעגסיוא ןיילַא ךיז יקַאט רע טהעז
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 ,רע טמוק יו ,?כש םעד ןהעטשרעפ טשינ ןפוא םושב ןָאק רע
 ַא סָאד טהעז ױזַא יו ןוא ?קנַאב רענעי ףיוא ,ןיהַא ,סקַאמ
 -ניצנייא זַא ,טלהיפ רע ..?לענעיּפש ַא ןהֶא ןיילַא ךיז שנעמ

 ..רױֿפַאק רָאה יד םהיא ךיז ןעלעטש זייוו

 וצ ןעמוק סקַאמ רעזנוא ןָא-טביוה זייווכעלסיב ,זייווכעלסיב

 ףיוא טרָאד טגיל סָאװ ,רענעי זַא ,ןחעטשרעפ ןוא ןעקנַאדעג יד

 םהיא ןיא .רערעדנא ןייֵא רָאנ ,סקַאמ ,רע טינ ןיא ,קנַאב רענעי

 רעניזָאד רעד רעהַא ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ ; השק רעבָא

 -ַארַאסעב , ַא טימ רָארג ןוא ,םהיא ןענעקַא דָארג ןוא ,ןיױשרַצאּפ
 ? "ץעב

 סע ןוא ,גָאט ויב ןעטרַאװ טינ טייצ ןויק טָאה סקַאמ רעזנוא

 יקַאט ןוא ,רעכיג סָאװ שינעטער סָאד ןעפערט םהיא ךיז טליוו

 ןָאטביוה ןֹוא רהיר ַא ךיז טוהט רע ןוא ;דלַאב יקַאט ןוא ,ןיוש

 -רַאּפ רענעי זא ,טרעהרעד רע ןוא ,טַָאלב ן'טימ ןעשטשעלעש וצ

 -שעלעש ןוא רהיר ַא ךיוא ךיז טוהט ,סנַאב רענעי ףיוא סָאװ ,ןיוש

 ןייֵא ךיז טקוק ןוא ליטש רע טביילב .טַאלב ן'טימ ךיוא טעשט
 ףיױא סָאװ ,ןױשרַאּפ רענעי יו ,טהעזרעד ןוא ,רעקרַאטש ךָאנ

 ווא .?עכיימש ןעבלאה ַא טימ םהיא ףיוא טקוק ,קנַאב רענעי

 -נַא סָאד ןענעקַא סנייא ןעניל ?סעצבַארַאסעב , עדייב ערעזנוא

 עדייב .טנייווש עמ ןוא ,ערעדנַא ס'פיוא סנייא ןעקוק ןוא ,ערעד

 רָאנ ןזיא עמ רעו ,ןעסיוו סיוא-ןעהעגנ ,ןע'שלח ןעטימעסיטנא
 יטעּפ טלַאפ .טנייווש עמ ןוא תוחכ עֶלַא טימ ןייא ךיז טלַאה עמ

 -עב א דייהרעליטש ןעפייפוצסיוא ןָא:טביױוה ןוא ?כש ַא ףיוא

 :לעדעיל שידיא טנַאקעב א ןופ וויטָאמ ןעשידיא ןעטנַאק

 ...לערעייפ א טנערב קישטעּפירּפ ן'פיוא,

 טימ ךיוא ןוא ליטש ךיוא רעטנוא םהיא טלַאה סקַאמ ןוא

 | : ןעפייפ ַא

 ..סייה זיא בוטש ןיא ןוא
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 ,ןעטימעסיטנַא עדייב ערעזנוא עקנילָאװַאּפ קעװַא ךיז ןעצעז
 עדייב סיוא-ןעזָאל ןוא ?סעצבַארַאסעב , יד ךיז ןופ ּפָארַא-ןעפרַאוו
 -עיל ןעשידיא ןעטנַאקעב ם'נופ וויטָאמ ןעשידיא ןעטנַאקעב םעד
 : שממ רעטרעוו טימ רָאנ ,ןעפייפ ןייק טימ טשינ ןיוש ,לעד

 טנערהעל יבר רעד ןוא;

 ךעלרעדניק יד טימ

 4! תיב-ףלא םעד





 ) ווו
 יי 4

 תונעשוה ענעגָאלשעגּפָא

 ,1905 רהָאי ןיא ןעבירשעג





 תונעשוה ענעגָאלשעגּפָא

 .א

 .שמש רעד רסיא

1 

 רָאפ רימ ךיז טפעטש ,שמש םעד רסיא ןָא ךימ ךיא ןַאמרעד
 -ָאנָאב ןָאעלָאּפַאנ א ,ןודקומ רדנסכלא ןימ ַא עיזַאטנַאפ רעד ןיא
 ...עירָאטסיה רעד ןופ םירובנ ,רעדליב עכלעזַא המודכו ,טרַאּפ

 עצנַאג יד טרהיפ סָאװ ,שנעמ ַא ?רסיא טייקגיניילק ַא
 טלַאה סָאװ ,שנעמ ַא .זָאנ רעד ייב םיתב-ילעב עלַא טימ להוש
 טנעיד סָאװ ,שנעמ א .םעזוב ןיא ךיז ייב לעטדעטש עצנַאג סָאד

 זיא סָאװ ,שנעמ ַא .ןעמעלַא ףיוא טגיטלעוועג ןוא ןעמעלַא ייב
 ַא .טינ ארומ ןייק םענייק רַאפ טָאה ןוא ןעפרָאװרעטנוא ןעדעי
 ענעשעמ ַא ,ןעמערב עניד'ארומ ,קוק ןעזייב ַא טָאה סָאװ ,שנעמ

 עלעטרעוו ַא .ןעקעטש ןעגנַאל ַא טימ קאלוק ןעדנוזעג ַא ,דרָאב

 | ! רסיא ןעדערוצסיוא
 ךימ טנערפ ?רסיא א רַאפ ןע'רסיא טכַאמעג טָאה רעוו

 :ןעפורנָא ייז ןָאק עמ סָאװ ,ןעּפיט ןַאהרַאפ .סרעגנירג סיּפע
 -היר סָאװ ,עכלעזַא ,טסייה סָאד ,"ענידנעהעטש , ,"עטרעווילגרעפ ,

 ןהעזעג ייז טָאה רהיא יו ױזַא טָא :טרָא ם'נופ טינ ךיז ןער
 .גיבייא ףיוא יו ןעבילבעג ייז ןענעז ױזַא ,לָאמ עטשרע סָאד
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 ןוא ןעוועג ױזַא דימת ןענעז ייז זַא ,סיוא ךייַא ךיז טזייוו סע
 ןענָאק טינ ךימ ךיא געלפ זייוודניק .ןעביילב ױזַא גיבייא ןעלעוו
 : ךַאז ןייא טריסערעטניא טָאה ךימ ; ןע'רסיא םעד ןופ ןעסיירּפָא
 ןייק ןעוועג טינ ךָאנ זיא רע תעשב ,רסיא ןעוועג זיא ױזַא יו
 יד טא טאהעג טשינ ךָאנ טָאה רע תעשב ,טפייה סָאד 4? רסימ
 -נעטש זיא סָאװ ,זָאנ עטַאברָאה עסיורג יד טָא ,ןעמערב עגיד'אר'מ
 "יוה סָאװ ,דרָאב ענעשעמ יד טָא ,עקעבַאט טימ טּפָאטשעגנָא גיד
 ןוא ,בָארג ןוא טכידעג ױזַא ,ךיִז טכַאד ,ןָא ךיז יז טביוה , ןעב
 עגנַאל ערעטיש עכילטע טימ ,ןיר אקוד סיוא ךיז יז טזָאל ןעזַאל
 זיא רע תעשב ,לשמל ,ןהעזענסיוא רע טָאה ױזַא יו ?רָאה עזייב
 -עג ןוא רדח ןיא טנערעלעג ,סיװרָאב ןעגנַאנעג ,לעגנוי ַא ןעוועג
 יד תעשב ,רסיא ןעוועג זיא סָאװ ןוא 4 ן'יבר ם'נופ שטעּפ טּפַאח
 ןעבעגעג םהיא ,דנעה יד ףיוא ןעגָארטעג םהיא טָאה ענייז עמַאמ
 שידק רעסיז ,לע'רסיא, ;לעזענ סָאד טשיוװעגסיוא םהיא ,ןעגיוז
 -גייב ענייד רַאפ ןייז לָאז רימ ,רעיירטעג םינּפ רעגיטכיל ,רעניימ
 --- 4 "! ךעלעד

 ךיז ,ןעטכַארטױעּפ לָאמַא ןייוודניק ךיז ךיא נעלפ ױזַא טָא
 ,ןע'רסיא ןופ ןעסיירּפָא ןענָאק טינ

 רעטומ ןוא רעטָאפ רעייַא ןיא חור ַא ,םירזממ ,םייהַא --- }
 .ןעזָאל טשינ טהיא ןענעוו ןערעלק וליפא רסיא טגעלפ --- } ןיירַא

 ךיא סייה ןעגעווטסעד ןופ ,רעניי א ןיב ךיא זַא ,ךיז טכַאד
 רימ טמוק סָאװ רַאפ !םירזמ מ :םיבר ןושק ַא טימ םהיא ייב
 עמ ןַא ,ךימ רהיא טהעטשרעפ ,טנייפ טָאה רסיא ? "םירזממ,
 טָאה רסיא .ןיירַא ןעניוא יד ןיא םהיא טקוק עמ ןוא טהעטש
 ,רעדניק, !רעדניק ןייק ןעקוקנָא טשינ ןָאק ,גרָאװניילק טנייפ

 -טסָאקַאּפ ןענעז רעדניק ;ער םומ לכ ןענעז סָאד -- ,רע סגָאז
 ןעגנירּפש סָאװ ,ןענעיצ ןענעז רעדניק ; סעקינ'סיעכחלדוצ ,סעקינ

 יד ייב ןעּפיס סָאו ,טניה ןענעז רעדניק ; רענטרעג עדמערפ ןיא |
 -ניק ;שיט ן'פיוא ןעכירק סָאװ ,םיריזח ןענעז רעדניק ;טעלָאּפ

 רעדניק ,ןערעטיצ ןעפרַאד רעדניק ,ץרא-ךרד ןעסיוו ןעפרַאד רעד
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 ןעבָאה רימ ןוא ?..! תחדק ענירהעינעיינ סָאד ןעבָאה ןעפרַאד

 .תחדק עגירהעינעיינ סָאד טָאהעג יקַאט ,טרעטיצעג יקַאט

 ,טבורּפ ,ֹונֵא ? רהיא טנערפ ,טַאהעג ארומ רימ ןעבָאה סָאװ

 רעהיוא ן'רַאפ םענ ַא ךייא טוהט עמ זַא ,ארומ טינ טָאה ,הברדא
 "ןלַאה -ךייא טינג עמ ןוא ריהט רעד וצ וצ ךייֵא טרהיפ עמ ןוא

 :ךייַא טנָאז עמ ןוא ןעקַאנןוא

 ףעטומ ןוא רעטָאפ רעייֵא ןיא חור ַא ,םירזממ ,םייהַא ---

 ! ןיירַא

 ? ןעמַאמ רעד רַאפ םהיא ףיוא ןענָאלק רשפא ךיז טעװ רהיא
 טא ?ןעסיוו רהיא טליוו ,ןייז טעוו סָאװ ! טבורּפ ,הברדא ,ונ

 םייהַא ןעמוק טעוװ רהיא : ןייז טעוו'ס סָאװ ןעגָאז ךייַא ךיא עוו

 יד טעװ ;רעהיױא םענעסירעגנָא ןייֵַא ןעמַאמ רעד ןעזייוועב ןוא

 העז ,רָאנהעז, :;דלַאװנ ַא טימ ןעטַאט ן'פיוא ןעלַאפנָא עמַאמ

 -עננָא םהיא טָאה ןלזנ רעד חצור רעד יוװ ,םענייד דיחי-ןב םעד

 -נעה ַא רַאפ ןעמענ עטַאט רעד ךייַא טעװ "! רעהיֹוא ןייַא ןעסיר

 ךיילג ןערהיפוצ ןוא ןיירַא ?הוש ןיא ןעננערב ךייַא טעוװ ןוא לעט

 רהיא סָאװ טהעז ,טַאנג :טדער רענייא יוװ ,שמש םעד רסיא וצ

 -.רעיש םהיא ךָאד טָאה רהיא ,דיחי-ךב ןיימ טימ ןָאהטעג טָאה

 קוה ַא ןעבענ רסיא טעוװו ."רעהיוא ןייֵא ןעסירעגּפָא טינ רעיש

 "! םירזממ ערעייַא טימ טייהרעטנוזעגנ ךייא טהענ, : ןעטַאט ןפיוא

 .(! "םירזממ ,, ךיוא םהיא ייב זיא דיחיךב א ? טרעה רהיא)
 סָאד ןעקורנָא טעו עטַאט רעד ?ןוהט טעוװ סָאװ עטַאט רעד

 :ןענערפ עמַאמ יד םהיא טעוו .םיהַא ןהענ טעװ ןוא לעטיה |
 םהיא סָאד בָאה ךיא, :ןענָאז עטַאט רעד רהיא טעװ "7 ונת

 םהיא ךיא בָאה ךָאנ סָאװ ! עשרה ןמח םעד טָא ,ןעוועג דבכמ

 ..."? ןוהט טנָאקעג

 ןעבָארג ַאזַא ןענָאז לָאז עטַאט ַא זַא ,וליפא ןעש טינ רהעז
 ןיא שמש א ייב ןיא ןעמ ןַא ,ןוהט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ ! ןעגיל

 ? תולג
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 דז

 ןיא ןע'רסיא ייב זיא טדָאטש עצנַאג יד זַא ,ןעגָאז ןָאק עמ

 יד ןעצייה טינ רסיא ליו ,רע טוהט סָאד ,ליוו רע סָאװ .תולג
 -נעדער ןערעוו טצעזעצ רהיא טגעמ ,טסָארפ ם'ניא רעטניוו לחושי
 ליו .יינש ןעגירהָאיַארַאפ םעד יו ,ןערעה ךייַא רע טעװ ,גיד

 -רעפ ןיוש רהיא טעװ ,הירפ ןענװַאד ןעלעטש ךיז לָאז עמ ,רסיא

 טשינ ךייא רסיא ליו .,ןעמוק טינ טלָאז רהיא ןעוו ןעניטעּפש
 ןעקוק רהיא טגעמ ,דנַאנײַאכרוד ןעכָאװ ןהעצכַא הילע ןייק ןעבעג

 -צעזעצ ןעטסוח ,ןענרָאמ זיב טנייה ןופ המיב רעד ףיוא םהיא וצ

 ענענייא סָאד ! ןערעה טינ ,ןהעז טינ ךייֵא טעוו רע --- דייהרעט

 ן'טימ ןוא ,רווחמ ן'טימ ןוא ,שמוח ן'טימ ןוא ,תילט ן'טימ זיא

 -עד ןעגנערב ךייא טעװ רסיא .אנעשוה רעד טימ ןוא ,גורתא

 טנעז סָאװ ! טליו רהיא ןעוו טינ ,ןעלעוו טסעוו רע ןעוו ,טלָאמ

 ןענעז -- רע טגָאז -- םיתבדילעב ה ? "רהיא, ַא רַאפ סיּפע רהיא

 ףיוא ,ערה-ןיע ןייק ,שמש ןייא ,רענייא ןיא רע ןוא ,טניה יד יוװ

 "!ןערעוו וצ ענושמ -- םלוע ?לעיפ ױזַא

 טימ ןעכילטיא טכַאמ ,ךיז טפראוו ,ךיז טצימש רסיא ןוא

 ַא ןעּפַאה םהיא ייב ןָאק תיבה-לעב רעטסערג רעד .עטָאלב רעד

 טלָאז -- רע טנָאז -- ךימ , .ריהט יד ןעפערט טינ לָאז רע ,קסּפ

 טינ טייצ ןייק בָאה ךיא םורָאװ ,ןעּפעשטַאז טינ רעסעב רהיא

 "ןיע ןייק ,ןיב ךיא ןוא ,ךס ַא טנעז רהיא !ןעדער וצ ךייַא טימ

 .טנעז רהיא ;טינ םהיא טעּפעשטַאז רענייק ןוא "?! רענייא ,ערה

 ,טינ ךייַא טעּפעשט רע זא ,ןערהעג

 ןעלעטשנייַא טינ ךיז טעוו רענייק זַא ,ךיז טהעטשרעפ'ס

 -טלַאפ סָאװ ,דלענ סָאד ןיהַא טמוק ואוו ,ןע'רסיא ייב ןענערפ

 רעד ןופ ,טכיל-טייצ-רהָאי יד ןופ ,"סרדנש-רובעב , יד ןופ ןיירַא

 -שיתבהילעב וצ ךייש ןענעז סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא המודכו ,עקשוּפ

 ןעמעוו טנייה --- רע ךָאד זיא ?הוש ןיא תיבה-לעב םורָאװ ,טייק
 ,ןערהעג זיא םלוע רעד ?ןובשחו"יד ןעבענּפָא סָאד רע ףרַאד



 109 תונעשוה ענעגָאלשעגּפָא

 -תיב ןופ ןעלסילש יד טינ ייז טפרַאװ ןוא חורדוצ ייז טזָאל רע זַא
 להוש ַאזַא ןייֵלַא סױא-טלַאה טהענ, :ןײירַא םינּפ ןיא שרדמח
 ןוא ,ךעלעבעווש טימ ןוא טכיל טימ ,רעסַאװ טיט ןוא ץלָאה טימ
 -עטשניירַא ילפאט א ןוא ,ךיוא ןעמ ףרַאד ןעשַאוװפיוא ךוטנַאח ַא
 ילעטס רעד טימ טנעוו יד ןערימשסיוא ןוא ,ךיוא ןעמ ףרַאד ןעל
 ,ךיוא ןעמ ףראד ןעטכירראפ רעדנעטס ַא ןוא ,ךיוא ןעמ ףרַאד
 ןעדניבנייַא חחילס ַא ןוא ,ךיוא ןעמ ףרַאד ןעפיוק-וצ רודס ַא ןנא
 ,לעדיירד ַא זיא ואוו ,רעגיירג ַא זיא ואוו זוא ; ךיוא ןעמ ףרַאד
 ,נורתא ןייֵא זיא ואוו ,בלול ַא זיא ואוו ,לעטכיל-הכונח ַא זיא ואוו
 .. 3 ץנעי א זיא ואוו ןוא ,סָאד א זיא ואוו ןוא ,אנעשוה ַא זיא ואוו
 פעדיירד ַא ןוא רעגיירג ַא זַא ,טוג ץנַאג ןעסייוו עלַא שטָאח ןוא
 אנעשוה ַא ןוא גורתא ןייֵא ןוא בלול ַא ןוא ?עמכיל-חכונח ַא ןוא
 טשינ סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא ץלַא ןענעז -- ץנעי ַא ןוא סָאד א ןוא
 ךָאנ ןעגנערב ייז ,הברדא ,דלענ ןעבעגסיוא ייז ףיֹוא ףרַאד עמ רָאנ
 -רעד טשינ רענייק ךיז טעװ ןענעוװטסעד ןופ -- ,דלעג ןיירַא
 ןיא סָאד ;שמש םוצ רעהעג סָאד .זָאנ יד ןעקעטשניירַא ןעגעוו
 ייב ןָא ךיז טמענ עמ סָאוו ,תוריכש ענעש יד, ,הסנכה ןייז
 .."!עשַאק ףיוא רעסַאװ ...! ןערעוו טראה ןָאק ּפָאק רעד, ... ךייא
 .טנייוש םלוע רעד ןוא ,רסיא טגָאז יֹוזַא

 זַא ,טוג ץנַאג טסייוו םלוע רעד שטָאח ;טגייווש םלוע רעד
 רעד זַא ,טוג ץנַאנ טסייוו םלוע רעד ;לעברעק ַא ּפָא-טנעל רסיא
 -יטש זַא ,ארבס א רָאנ ןיא'ס .דלעג טימ טּפָאטשעגנָא זןיא שמש
 -'האולה א טכַאמ ,סנעשַארג עכילטע לָאמַא רע טהיילרעפ דייהרעל
 ַא ןוא .ןוכשמ א ףיוא ,שינערהַאוועב ַא הוא ,ךילנהעוועג ,על
 ,ענענייא ןייֵא המהב ַא ןוא ,סנענייא ןייֵא רסיא טָאה לעביטש
 סיורג ַא ןופ אקוד ןוא ,גָאט עֶלַא סיוא רע טקנירט ןעקנירט ןוא
 -נעש רעד יו ,םשה ךורב ,רעטניוו רע טגָארט ץלעּפ ַא ןוא ,זָאלג
 ַא ןוא ,עצנַאנ עט'שמש יד טגָארט ךיש ןוא ,תיבה-לעב רעטס
 : רלעג ס'להס רַאפ -- עיינ א גנַאל טינ טכַאמעג ךיז יז טָאה עּפוי
 + .."! םלוע לש ונובר ,סָאד יז לָאז ןעקנערקסיוא ,טולב רעזנוא רַאּפ
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 זַא ,דייהרעליטש ךיז ןעשיווצ םיתב-ילעב יד ןעלמומ ױזַא
 טקַאה ,וצ-טהעג שמש רעד זַא ןוא .ןערעה טינ לָאז שמש רעד

 -נֵא םיּפע ןופ ןעדער ןָא טביוה עמ ןוא סעומש םעד רעביא ןעמ

 יד טימ השעמ תעשב ןעקרָאמס ,ךעלגיוא יד טימ ןעלצילב ,שרעד
 ןופ רענניפ ייווצ טימ עקעבַאט קעמש ַא םהיא ייב ןעמענ ןוא זענ

 ...!לחומ עשז טייז :עלעקשוּפ ןרעצליה ןייז

 ,לחומ-עשז-טייז רענדוקסַאּפ ַא זיא "?חומ-עשז-טייז, רעד טָא

 ףרַאד ךייַא ייב ,?חומ עשז טייזמ ;על'הפינח ַא טניל םהיא ןיא

 ןיֵא ךיוא טגי7 םהיא ןיא .."עקעבַאט קעמש רעטכער א ןייז

 קעמש ַא טיג ,לחומ עשז טייז} : ןהענוצקעווַא ףיוא שינערעהוצנָא

 ... דייחרעטנוזעג ךייֵַא טחעג ןוא עקעבַאט

 םעד ףיוא יאס ,על'הפינח רעד ףיוא יַאס ןיבמ ַא זיא רסיא

 םהיא ןעלעוו טלָאװ םלוע רעד זַא ,טסייוו רסיא .שינערעהוצנָא

 ייז טרעה רע רָאנ .ןעבעל ליװו עמ יו ױזַא ,שמש סיוא ןעכַאמ

 יד ןיא טכער ייז טלַאה רסיא רעניירג םעד ןמח יװ ,ןעמעלַא

 ,ןוהט וצ טָאה רע סָאװ טסייוו רסיא .סעקפַאל

 ז1ז

 אצוי טשינ זיא רעד ,ןעמעלַא רַאפ ןייז אצוי ?יוו סע רעוו
 ךיז ןעמ לָאז ,ןעקוב ךיז טרעשעב זיא'ס זַא ןוא ;םענייק רַאפ

 .סיפ יד וצ טינ ,ּפָאק םוצ ןעקוב
 טַאלב ןעגָאלשעג טָאה ןוא ,רסיא ןענַאטשרעּפ טָאה סָאד

 ןופ רערהיפלערער עטלהעצעג עכילטע יד טימ ,םיאבג יד טימ

 יד רעטנוא ןעכָארקעג ,טגלָאפעג אקוד רע טָאה ייז ,טרָאטש

 ןענירעביא ןייֵַא ןהעג ןענעווטרעייז ןופ ךיז טליופענ טשינ ,לענענ
 רעד וצ ןעגָאלשעג טָאה'ס זַא ,ייז רע טָאה ט'הפנח'עג ןוא ,גנַאג

 רעד ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס זַא ,טסעומש רע ןוא !לַאג
 .טהורעג טשינ רסיא טָאה טלָאמעד --- ,םיאבנ ןעביולק ןופ ,יפלק

 ןייק טָאה רעד ,ןע'רסיא טלָאמעד טקוקעגנָא טשינ טָאה סע רעוו



 11 תונעשוה ענעגָאלשעגּפָא

 לעטיה סָאד טקוררעפ ,רעטציוושרעפ ַא / .ןעהעזעג טינ סנעש
 טָאה ,לעוויטש עננַאל יד טימ ןוא ןעקעטש ןעסיורג ן'טימ ,ףױרַא

 -נַא םוצ יאבג ןייא ןופ טזיירּפשעג ,עטָאלב יד ןעטָאנקעג רסיא
 ,סעגירטניא טימ תוליכר טרחיפעג ,ןעטכָאלפעג ,טײברַאעג ,ןערעד

 !רועיש ַא ןהָא סעגירטניא ,סעגירטניא

 ןעוועג ןָא דימת ןֹופ רסיא זיא ןערהיפ סעגירטניא ףיוא
 "עג רע טָאה דנַאו ַא טימ דנַאװ ַא ,טלעװ רעד ןיא הירב ןייא
 "נַאנ רעד זַא ,גיצנוק יױזַא עשַאק ַא ןעכָאקרעּפ ,ןערהיפפיונוצ טנָאק
 ןעגעירק ךיז ,ןערעדנַא ן'פיוא רענייא ןעזָאלב ךיז לָאז םלוע רעצ
 ,רסיא ,רע ןוא --- שטעּפ וצ שזַא ןהעגרעד לָאז סע ןוא ,ןעלדיז ןוא
 טָאה ,ךימ רהיא טהעטשרעפ ,רסיא !המשנ יד טָאג ,טשינרָאג
 : טכארטעג ךיז טָאה רע .טכעלש טינ אקוד ?עדער סָאד טרהיפעג
 -רעפ רהיא טעװ ,זענ יד ייב ,םיתב-ילעב ,ךיז טסייר ,ךיז טסייר,
 ...שמש ם'ניא ןעסעג

 רעזנוא רַאפ ןעווענ ןיא סָאד -- שמש ם'ניא ןעסענרעפ
 ךיז טָאה עמ זַא טייצ א ןופ תמחמ ,ךַאז עניטיונ ַא רהעז ןע'רסיא
 ןעבענּפָא לָאז רע ,קידָאּפס ַא ןעלוד ,ןעמענ םהיא וצ ןעביוהעגנָא
 ןוא ?ל?הוש ןופ דלעג עצנַאג סָאד ןיהַא טמוק ואוו ,ןובשחודןיד

 יד טא אקוד ,גרַאװגני אקוד ,טייל-עגני יד אקוד ?רעװ
 סָאװ ,דימת ןופ טַאהעג טנייפ ױזַא ייז טָאה רע סָאװ ,"םירזממ,
 !רהֶאֹי יד ןהעגרעד לָאמַא ייז טגעלפ רע

 ןערעוו טייל ןופ ןוא ,טייל ןערעוו ,ןעמ טנָאז ,רעדניק ןופ

 ןעסכַאוועגסיוא ,ןעסכַאװעג ןענעז תורוד עכילטע עשביה .רעדניק

 "יורג ןערָאװעג ןענעז ךעלגעיצ עניילק יד ןופ ,ןעגנַאגעגקעװַא ןוא
 ; ךעל'תיב-ילעב ןערָאװעג ןענעז םירזממ עניילק יד ןופ ,סעּפַאצ עס
 ; םיתב-ילעב ןערָאװעג ,טַאהעג הנותח ןעבָאה ךעל'תיג-ילעב יד

 ץלַא ןיא רסיא ןוא ,ןעדיא עטְלַא ןערָאװעג ןענעז םיתב-ילעב יד
 ,רוד ַא ןעסכַאװעגסיױוא סיּפע ןיא לָאמ ַא טימ רָאנ .רסיא ןעוועג

 עמַאס ןופ רוד א ,רוד רענדָאמ-הנושמ ַא ,רעננוי א ,רעיינ ַא
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 -- סעייטלוה ,םיקיזמ ,רע'מינּפ-ףצוחמ-תוזע ,םישורבכע ,םיצקש
 | ! ןערעוו טנערהָאװעב ןוא טיהעב לָאז עמ !

 טשינ זיא רסיא ? ראהרעביוא ןייַא רַאפ רסיא זיא סָאװ ---
 !םהיא ייב רימ טינ ,זנוא ייב טנעיד סָאװ ,שמש ַא יו רחעמי
 טימ רסיא רעטלַא רעד טָא זנוא ףיוא ןעניטלעוועג טעוװ ןענַאװ זיב

 ןיא ואוו * ןובשח * ןעקעמש ןעסיורג ן'טימ ןוא םיפ עגנַאל יד
 | ,..1! ןובשחו-ןיד ? ןובשח

 ,םיצקש עמַאס ןופ רוד רעיינ רעד טָא ט'הנעט'עג טָאה ױזַא
 אקוד ןוא ,סעייטלוה ,םיקיזמ ,רע'מינּפיףצוחמ-תוזע ,םישורבכע
 טָאה תליחת .,.לוק ַא ףיוא ךיוה אקוד ןוא ,ףיוהלהוש ןעטימ .ןיא

 םעדכָאנ ;ןיוש ךילביוט ?עסיבַא ,עדי אלכ ךיז טכַאמענ רסיא

 ,טביל יִד ןעשעלרעפ ,ל?הוש ןופ ןעביירט ייז ןעביוחעגנָא רע טָאה
 יד ייז ףיוא ט;יײרעגנָא רע טָאה םעדכָאנ ;ריחט יד ןעסילשרעפ
 זַא ,תוריסמ ס'נמה ייז ףיוא טלהעצרעד ,טדָאטש ןופ םיתב-ילעב

 ּפִא ןעכַאל ייז זַא ,ןעשנעמ ערעטלע ןופ קזוח ןעכַאמ סעייטלוה יד
 ַא ןענופעג גנַאל טינ רע טָאה טָא :ןמיס ַא -- ,םיאבג יד ןופ
 טָאה סעייטלוה יד ןֹופ רענייא סָאװ ,לעדעיל ַא סיּפע ,לערעיּפַאּפ
 - .ןערָאלרעפ

 הנותח ַא רַאפ סָאװ 4?לעדעיל שירַאנ ַא ?סָאװ ,ךיז טכַאד

 ! טדָאטש ןיא טכַאמעגנָא לעדעיל עשירַאנ עגיזָאד סָאד רעבָא טָאה

 טלָאװ יאולה {יַאדַאײַא -- שינערהעקרעביא ןייֵא רַאפ סָאװ
 ,םיאבג יד סָאד ןעזיוועב טשינ ןוא ןענופעג טשינ רעסעב רסיא סָאד

 ,לעדעיל עניזָאד סָאד !רעדניזעג ךס ַא םהיא ראפ ןעוועג טלָאװ

 -ַאנ יד .הלּפמ ןייז ןופ ביֹוהנֶא רעד ןעוועג זיא ,ןענָאז ןעמ ןָאק

 ןעננילשּפָארַא לעדעיל סָאד לָאז עמ ,םעד טָאטשנָא ,םיאבנ עשיר

 "אה ייז .טרימשעצ ןיילַא סָאד ייז ןעבָאה ,גייווש ַא ןעכַאמ ןוא

 םוצ םענייא ןופ םעד טימ ןענָארטעגמורַא גנַאל ױזַא ךיז ןעב
 -סיוא ףיוא טנערעלענסיוא סָאד טָאה םלוע רעד זיב ,ןערעדנַא

 -עב טלַא ןייַא ןופ ןונינ א םעד וצ טצעזענוצ ןעבָאה םיצל ,גינעוו

 עלא ףיוא ןעננוזעג ל?עדעיל סָאד טָאה עמ ןוא ,לעדעיל טנַאק
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 ,טַאטשרַאװ ם'ייב ןעגנוזעג סע ןעבָאה תוכאלמדילעב ; ןעקערטש
 סרעטומ ,סעבזירּפ יד ףיוא --- ךעלדיימ ,ןעוויוא ם'ייב --- סניכעק

 ןיא טָאה ?עדעיל שירַאנ ַא ..,רעדניק טגעיוורעפ םעד טימ ןעבָאה
 ,םרעלק ;ּפָאק רעד טכַארט ,טגניז ןלַאה רעד תעשב :חכ ַא ךיז
 ןעהערד תתובשחמ ; סיּפע ךיז טרעלקרעד סע זיב ,גנַאל ױזַא טרעלק
 ךיז טקיּפ סע זיב ,גנַאל ױזַא חומ ןיא ןעקיּפ ,ךיז ןעהערד ,ךיז
 .השעמ א דרעװו חבשחסמ ַא ןופ ןוא ,סיוא סיּפע

 ַא ןעוועג זיא ,לעדעיל םעד ןופ סיױרַא זיא סָאװ ,השעמ יד
 ןָאק סע .ןעכרָאה סָאד טגעמ רהיא .עצרוק ַא רָאנ ,השעמ ענעש
 .ןעמוק ץונ-וצ ךייַא

17 

 -עסייוו ,םיצל ,רע'מינּפףצוחמ-תוזע ,םישורבכע ,םיצקש
 ,ןע'רסיא ףיוא ןעבָארגעג גנַאל ױזַא ןעבָאה סעייטלוה ,סעקינ'הרבח
 ףיוא ןעגָאלשענפױרַא ךיז טָאה עמ זיב ,טרעטשינעג ןוא טכוזעג
 ןעמ זיא ןעגרָאמהירּפ םענעש ַא ןיא לָאמנייא .ךרד לעקיטש ַא
 טָאה עמ ןוא שרדמה:-תיב ןעטלַא ם'נופ םעדיוב ן'פיוא ףױרַא
 ,אמזונ ַא טכיל עווָאנירעטס : רצוא ןעצנַאג ַא ןעטרָאד טקעדטנַא
 ַא ,עייג רָאג ךָאנ םיתילט גילדנהעצ רָאּפ ַא ,סכַאו רוּפ עכילטע
 טימ םירודס ,עטצינעג ןייק טשינ ךָאנ םירוזחמ ןופ דַאלקס ןעצנַאג
 ןָאק ,ךייַא ייב סָאװ ,ןעכַאז עטוג ךָאנ טימ תוניק טימ תוחילס
 ,להוש ַא ןופ שמש א ייב יו ,הטרעוו ַאזַא טשינ סָאד טָאה ,ןייז
 ןעגָארטענּפָארַא רצוא ןעגיזָאד םעד ןעמ טָאה דַארַאּפ סיורג טימ
 ןיֵלַא עיזַאטנַאפ רעייַא ןיוש ךייַא זָאל ןוא --- םעדיוב ם'נופ
 -רָאה רעד טימ רסיא טייז ןייא ןופ : דליב סָאד טָא ןעלעטשרָאֿפ
 רענעשעמ רעד טימ ,ןעמערב עניד'ארומ יד טימ ,זָאנ רעטַאב
 טכידעג ױזַא ,ךיז טכַאד ,ןָא ךיז יז טביוה ןעביוה סָאװ ,דרָאב
 ערעטיש עכילטע טימ אקוד סיוא ךיז יז טזָאל ןעזָאל ןוא ,בָארג ןוא
 ,םיצקש יד טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ...רָאה עזייב עגנַאל
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 -לוה ,סעקינ'הרבחזעסייוו ,םיצל ,רע'מינּפ-ףצוחמ-תוזע ,םישורבכע

 ,םירודס ,םיתילט ,סכַאװ ,טכיל עווָאנירעטס ןופ רצוא ן'טימ ,סעייט
 טשינ טניימ !דַאלקס רעצנַאנ ַא תוניק ןוא תוחילס ,םירוזחמ

 רסיא .ןערָאלװעפ הלילח ךיז טָאה רסיא זַא ,ןענעווטסעד ןֹופ
 .ךיז ייז ןערילרעפ סיּפע דלַאב סָאװ ,ךעלשנעמ יד ןופ טשינ ןזיא

 טמוק יו ,ךיז ט'שודיח'עג ןוא טקוקעג ,ןענַאטשעג רָאנ ןיא רע
 ..!? םעדיוב ן'פיוא ?הוש ןיא ,רעהַא רָאנ סָאד

 ןאקרַאּפ ן'פיוא ןעזיוועב ךיז טָאה הירפ ץנַאנ ןענרָאמ ףיוא
 :ןעבירשענפיוא דיירק טימ ,סנָאנַא ןימ ַאזַא ?הוש רעד ןופ

 ."חושה חקמב טכיל-טייצרהָאי ןעמ טפיוקרעפ ןאכב,

 -םיוא רעדנַא ןייֵא ןעוועג ןיוש זיא גָאט ןערעדנַא ן'פיוא

 .טפירשפיוא רעדנַא ןייַא רעדעיוו --- גָאט ןעטירד ן'פיוא .טפירש

 ןענרָאמהירפ עלַא :טייברַא לעקיטש טוג ַא טָאהעג טָאה רסיא ןוא
 עגיזָאד יד ןעביײירּפָא עטַאמש רעסַאנ ַא טימ ןהעטש רע טנעלפ

 רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ןעסכַאװעג ןענעז סָאװ ,ןעסנָאנַא ענעש

 יד ןיא ךיוא .שרדמה-תיב ןעטלַא ם'נופ ןַאקרַאּפ ן'פיוא טיירב

 קעפ עצנַאג תבש עלַא ןענופענ םיתב-ילעב ןעבָאה סרעדנעטס

 רסיא ףיוא ןעפרָאװעגרעטנוא ןעבָאה םיצל סָאװ ,ךעלעווירב טימ

 -ָאלשעג טָאה רסיא סָאװ ,םיאבנ ?עטניב םעד ףיוא ןוא שמש םעד

 ,טַאלב ייז טימ ןעג

 .רסיא טבעלעגרעביא טלָאמעד טָאה טייצ לעקיטש רעווש ַא

 -תיב ןיא ןעגנעהסיוא לָאז עמ ,םיאבג יד טרהיפענפיורַא טָאה רע

 ,תויתוא עסיורג טימ ,ןעבירשעג טעמרַאּפ ףיוא ,העדומ ַא שרדמה

 : ןושלה הזב
 ,םיברה וניתונועב ,זנוא ייב ןעזיוועב ךיז ןעבָאה סע יו תויה,

 -ערט סָאװ ,ךעלשנעמ ענעברָאדרעּפ ,םיזחופו םיקיר ,טייל עגנוי



 178 | תונעשוה ענעגָאלשע גּפָא

 ןופ טייל עטסמענרָאפ יד ןעגעק תוריסמ עשלַאפ טימ סױרַא-ןעט
 שרדמהח-תיבד םיאבנה םשב העדומ רסומ רימ ןענעז ןכל ,טדָאטש
 עניזָאד יד ףיוא החנשה ןעבענ רימ ןעלעוו האלהו םויהמ זַא ,לודנה
 ןעמ טעװ ,ןעּפַאח טעװ עמ סָאװ ,םעד ןוא ,רהעז ןוא רהעז םינינע
 ..."ןָאקַאזה יּפ-לע ןוהט םהחיא טימ

 -ּפָארַא דלַאב הרבח ןעבָאה העדוס יד זַא ,ךיז טהעטשרעפ
 רעדנַא ןייֵא ןעסכַאװענסױרַא זיא טרָא רחיא ףיוא ןוא ,ןעסירעג
 העדומ עיינ יד טָאה עמ ןוא טליומעג טינ ךיז ןעמ טָאה .העדומ
 ןעסכַאװעגסיוא טרָא רהיא ףיוא זיא סע ןוא ,ןעסירעגּפָארַא ךיוא
 -נעטס יד ןיא ןענופעג ןעבָאה םיתב-ילעב יד ןוא ,העדומ עשירפ ַא
 ,598ה .םיאבנ יד טיפ שמש ן'פיוא ךעלעווירב עשירפ סרעד
 ןעטלַאהעג טָאה םלוע רעד סָאװ ,טייצ ?עקיטש ַא ןעוועג זיא סָאד
 יד ןוא ,תועדומ ןעבירשעג ןעבָאה םיאבנ יד : ןעביירש ןייא ןיא
 ױזַא --- ךעלעווירב ןעבירשעג ןעבָאה סעקינ'הרבח:-עסייוו יד םיצל
 ,םיארונ םימי ןופ געט יד ןעמוקעג ןענעז סע ןיב ,טיירב ױזַא ,גנַאל
 סע ןוא ,סע טסייה םיאבג ןעביולק ןופ ,יפלק רעד ןופ טייצ יד
 ןייא ןופ : םידדצ עדייב ןעשיווצ טיירטש ַא ןעבױהעגנָא ךיז טָאה
 רעד ןופ ןוא ,םיאבנ עטלַא יד ,ןענַארטַאּפ ענייז טימ רסיא סייז
 סעקינ'הרכח-עסייוו ,םיצל ,םישורבכע ,םיצקש יד טייז רערעדנַא
 ךיז וצ ןעגיוצענ טָאה דצ רעכילטיא .ןעטַאדידנַאק ערעייז םימ
 םהיא טָאה טָאג סָאװ טימ רעדעי ,םִלֹוע ןענירעביא ןעצנַאג םעד
 ,תושרד ענירעייפ-םַאלפ ,רעטרעװ עסייה טימ רעד : טשנעבעג
 ,סעקשטַאק ענעטָארבעג טימ רעד ןוא ,דער עסיז טימ טָאלג רעד
 ןוא -- ,רעטעּפש ףיוא ןעצכענָאזוצ ,תוחטבה עטוג ,ךעלקעּפוּפ
 םינרָאג טעוװו רהיא --- ןעבָאה ןעוועג רבוג זַא ,רָאפ ךייַא טלעטש
 "הרבח"עסייוו ,םיצל ,םישורבכע ,םיצקש יד אקוד -- ! ןעפערט
 ןופ אקוד ןוא ,םיאבנ עיינ ןעמ טָאה ןעבילקעגסיוא ןוא ! סעקינ
 -יוא --- ןוא םינצבק ,םיצל ,ךעלקיטייוו עצרוק ,ךעלטיילעגנוי יד
 -ולעב עטסָארּפ ,תוכאלמ-ילעב -- ! ןעלחעצרעד וצ דנַאש ַא ,העוו
 | .,..! תוכאלמ
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 השעמ יד זַא ,ןָא ךיז טסיוטש רהיא זַא ,ארומ בָאה ךיא

 רהיא יצ ?ןעהיצ וצ רועיש רעד זיא ןענַאװ זיב .ףוס ַא טמענ

 עיינ ערעזנוא ױזַא יװ ,ןעלהעצרעד יקַאט ךייַא לָאז ךיא ,טליוו
 עמ ױזַא יו ? שמש ןעטלַא ן'טימ טנעכערעג ךיז ןעבָאה םיאבג

 הרות-תחמש םענעי טרהיפעג ןע'רסיא ןעטלַא םעד ךַאבענ טָאה

 ,םיצל ,םיסדנוק ןוא ,ןעסַאג עֶלַא רעביא גנַאזעג טימ ןוא דובכ טימ

 סיורג טימ ,רעהירפדוצ ףיוא ןעגָארטעג ןעבָאה סעקינ'הרבח-עפייוו

 סכַאװ טימ ,טכיל עווָאנירעטס טימ רצוא ןעצנַאג םעד ,דַארַאּפ

 ,תוחילס ןוא תוניק ,םירוזחמ ,םירודס ,םיתילט עֶלַא יד טימ ןוא

 -תיב ןעטלַא ם'נופ םעדיוב ן'פיוא ןענופעג טָאה עמ סָאװ
 טינ ךַאז ַאזַא רימ ןופ טעוװ רהיא זַא ,ןיימ ךיא ,ןיינ --- 9 שרדמח

 , .ןעגנַאלרעּפ

 ןעדָאב רָאנ } יתיתכהמ ---.אנוש ם'ניא המקנ ַא ןעבעלרעד

 ןעלהעצרעד = ךייֵא ןָאק ךיא .טשינ סָאד -- טולב ןייז ןיא ךיז

 :רעטרעװ עכילטע יוװ רהעמ טשינ

 ןערהָאפעגכרוד ךימ ךיא ןיב םיבוט-םימי עניטנייה ףיוא

 ַא .ןעװעג טשינ גנַאל ןיוש .טדָאטש-טרובעג ןיימ ןיא ,םייהַא

 ןופ .ןעפַאלעגנרוד טייצ רענעי ןופ ןענעז ןערעסַאװ ךס ַא ,ךס

 ן'פיוא שרדמהיתיב עטלַא סָאד ןעפָארטעג ךיא בָאה ןענעווטסעד

 ,תכורּפ ןעבלעז ן'טימ שרוקיןורא רענענייא רעד ; טרָא ןעגיבלעז

 רָאנ ,רעטכיילגנעה ענענייא יד טיס ,המיב רענענייא רעד טימ

 קרַאטש ,ןעטיבענרעביא ךיז ןעבָאה ןעשנעמ יד --- ןעשנעמ יד

 ןענעקרעד וצ טשינ טעמכ זיא'ס זא ,ױזַא ,ןערָאװעג טרעדנערעפ

 ן'פיוא ןוא ,ןעברָאטשעגסיױא גנַאל ןיוש ןענעז טייל עטלַא יד ,ייז

 תובצמ לעסיב ןעש ַא ןעמוקעגוצ אמתסמ ןענעז טרָא ןענילייה

 עיורג ןעמוקעב ןעבָאה טיילעגנוי יד .,ןעטפירשפיוא ענעש טימ

 ,רעיינ ַא שמש א ,רעיינ ַא ןזח א ,עיינ ןענעז םיאבנ יד ,ךעלדרעב
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 ןוא סעיינ ןוא סעיינ עלָאנ -- עיינ םינהנמ ,םינונינ עיינ טימ

 ...} סעיינ

 ןזח רעיינ רעד --- ןעוועג סָאד זיא הברדאנעשוה -- לָאמנייא

 רשבמ לוק, םעד ןעגנוזעג ןעש .רהעז טָאה רהָאכ םעיינ ן'טימ

 ןענָאלשּפָא ןָאהטענ םענ ַא ךיז טָאה םלוע רעד ןוא ,"רמואו רשבמ

 ,םינּפַא ,זיא גהנמ רעגיזָאד רעד) תונעשוח יד ןופ ךעלטעלב יד
 ןעטייוורעד ןופ טקרעמעב בָאה ךיא ןוא ,(גידנעטש ףיוא ןעבילברעפ

 א טימ ןעטרעקיוהעגנייַא ןייֵא ,ןעיורנ-זיירג ַא ,ןעקשטעטלַא ןייֵא
 ַא טימ ןוא ןעמערב עטכידענ עגיד'ארומ טימ ,זָאנ רעטַאברָאה

 -עג ןֹוא בָארג .,ךיז טכַאד ,ןֶא ךיז .יז טביוה ןעביֹוהֹנֶא סָאוו .,דרָאב
 עכילטע טימ ,ןיד אקוד סיוא ךיז יז טזָאל ןעזָאלסיױא ןוא ,טכיד
 היצ ַא ןָאהטעג ךימ טָאה סע ןוא --- ,רָאה עזייב עננַאל ערעטיש
 ןוא ןעגנַאגעגוצ םהיא וצ ןיב ךיא ןוא ,ןעקשטעטלַא ןעגיזָאד םוצ
 :דנַאה יד ןעניוצענסיוא םהיא בָאה

 ?שמש רעד ..,רפיא בר ,ךיז טכַאד ...ךייא םכילע םולש -- |

 ,שמש םיוׂא גנַאל ןיוש ? שמש רעסָאװ )שמש רעד = ||

 -.6!עה-עח -- אנעשוה ענענָאלשענּפָא ןייֵא גנַאל ןיוש
 ַא טימ ןָאהטעג נָאז ַא רעקשטעטלַא רעד רימ טָאה ױזַא

 ףיוא דנַאה רענירעטיצ ַא טימ ןָאהטעג זייוו א ןוא ?וק נירעטיצ
 רַאמפ טרעגלאוועג ךיז טָאה סָאװ ,אנעשוה רענעגָאלשענּפָא רער

 רעד ףיוא טלעיּפשעג ךיז טָאה לעכיימש רעטיב ַא ןוא ,סיפ ענייז

 ,ךיז טכַאד ,ןֶא ךיז יז טביוח ןעביֹוהנָא סָאװ ,דרָאב רעיורג-זיירג
 טימ ,ןיד אקוד סיֹוא ךיז יז טזָאל ןעזָאל ןוא ,טכידעג ןוא בָארג
 ,..רָאה עזייב ץלַא ךָאנ עגנַאל ערעטיש עכילטע



 וה

 .דמלמ רעד זעוב
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 . יד תעשב ,גָאט ןעטשרע םעד טלהיפעג בָאה ךיא סָאװ סָאד
 רדח ןיא ןע'זעוב וצ דנַאה ַא רַאפ טרהיפענּפָא ךימ טָאה עמַאמ

 ּפָאטגָאלש עמ תעשב ,עלע'םוע גנוי  ַא ןעלהיפ ףרַאדעב ,ןיירַא |
 -ַאצ סע .טחוש םוצ ּפִא סָאד טגָארט עמ ןוא תורּפכ םעד טימ
 -רעפ ןהעטשרעפ ;ךַאבענ טרעטַאלפ ,עלע'פוע עגנוי סָאד טלעּפ

 טשינ טקעמש ָאר זַא ,סָאד טלהיפ ןעלהיפ רֶאָנ ,טינ סָאד טהעטש
 טָאה טסיזמוא .טינ ...שרעדנַא סיּפע טימ .רָאנ ,עסָארּפ ןייק טימ
 טעו ךאלמ רעטוג רעד זַא ,עניימ עמאמ יד ,טסיירטעג ךימ יז

 יז טָאה טסיזמוא טינ ;ילעטס רעד ןופ ןעשַארג ַא ןעפרַאו רימ

 ;ןײרַא ןרעטש ןיא שוק ַא טימ לעּפע ןעצנַאג א טקנעשעג רימ
 רימ טימ ןהעג לָאז רע ,ןע'זעוב ןעטעבעג יז טָאה טסיזמוא טינ
 סָאד, תמחמ ,רעכייו על עסיב ַא שטָאח ,רעכייוו עלעסיב ַא
 | . ...טלעזָאמעג גנַאל טינ טשרע טָאה דניק

 טימ .ןָאהטעג זייוו ַא ןוא עמַאמ יד ןָאהטעג גָאז ַא טָאה ױזַא
 ןיא ןע'זעוב ןעבעגרעביא טגָאװ .יז יוװ .ךיילג ,רימ ףיוא דנַאה רעד
 סָאװ ,לָאטשירק ןופ ילכ ערעייהט ַא רהעז סיּפע ןיירַא דנעה יד

 ! ילכ סיוא זיא --- רהיר ןייא הלילח רעמָאט
 ,םייהַא ןעגנַאנעג עמַאמ יר ןיא עכילקילג א ,ענערעירפוצ ַא

 "רעביא זיא ?טלעזָאמעג גנַאל טינ טשרע טָאה סָאװ דניק סָאד , ןוא

 -סיוא םעדכָאנ ,ןָאהטעג ןייוו ַא ?עסיב ַא תליחת ןיילא ןעבילבעג
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 רעד ןופ ?וע םעד ךיז ףיוא ןעוועג ?בקמ ןוא ךעלגיוא יד טשיװעג
 ,ךאלמ ןעטונ םעד ףיוא טקוקעגסױרַא ןוא ,ץרא-ךרד ןופ ןוא חרות
 רעד ןופ ןעשָארג ַא דלַאב אמתסמ ןעפרַאװ םהיא טעוו סָאװ
 .ילעטס

 ױעסעב ! ךאלמ רעטונ רעד טָא ! ךאלמ רעטוג רעד טָא ,יוא
 זַא םורָאװ ! םענייז ןעמָאנ םעד טנַאמרעד טשינ עמַאמ יד טלָאװ
 -ורט ןייז טימ םענ ַא ןעבעגעג ךימ ,רימ וצ ןעגנַאנעגוצ זיא זעוב
 רימ זיא ,שיט םוצ רעדינַא-ץעז ַא ןוא דנַאה רענעסכַאוװעב רענעק
 ןיוש בָאה ךיא ןוא ,,ןעשלח וצ ףיוא טוג טשינ ןערָאװעג ןיוש
 -עג ןיוש בָאה ןוא ,ילעטס רעד וצ ףױרַא ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא
 ן'רַאפ היצ ןעטכער ן'טימ ןיבר ם'נופ קסּפ םענעש םעד טּפַאח
 "לוד טסקוק ןיחואוו ! רזממ , : רעהיוא

 -עג גנַאל טינ טשרע טָאה סָאװ דניק סָאד , ךיז טָאה יאדוַא
 -עד טשרע ןוא ?!עמ- ַאמ, :טעטסעּפעצ עלעסיב ַא "טלעזָאמ
 -ני ַא, :ץימש ס'ניבר ם'נופ םעט ןע'תמא םעד טכוזרעפ טלָאמ
 עלעגנוי א, ..."! טינ ףרַאד עמ ואוו ןיהַא ןעקֹוק טשינ לָאז עלעג
 .."} עמ-ַאמ לעבלעק ַא יװ ןעווער טינ לָאז
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 ןייא ןיא ןענַאטשעב זיא זעוב ןיבר ם'נופ עדָאטעמ יד
 ןעבעגעג סָאד טָאה רע 4? ץימש סיּפע סָאװ רַאפ .ץימש : ךַאז
 ַא ,לידבחל ,ןופ ?שמ ַא טכַארבעג ןוא לבש ן'טימ ןהעטשרעפ וצ
 רַאפ .ארומ טָאה רע לייוו ? דרעפ ַא טהעג סָאװ רעביא ; דרעפ
 טימ ןיא יוזַא טקנוּפ ,ץימש ַא רַאפ 4 דרעפ ַא ארומ טָאה סָאװ
 ארומ ,טָאג רַאפ ארומ : ארומ ןעבָאה ףרַאדעב דניק ַא .דניק ַא
 ,הריבע ןייֵא רַאֿפ .ארומ ,עמַאמ-עטַאט רַאפ ארומ ,ן'יבר ן'רַאפ
 יקַאט לָאז דניק ַא ידכב ןוא ,...הבשחמ עטכעלש א רַאפ ארומ
 ןייפ ץנַאג סָאד ןעמ ףרַאדעב ,טסייה ארומ סָאװ ןעבָאה ארומ
 רָאּפ א ןעלבמיצניירא ןוא ןעגעלרעדינַא שיתבה-?לעב ,ןעיליּפשּפָא



 טכולערמולש === 10

 ערעסעב ןייק ָאטינ | חלצומ-ךע?צימש ,יוא, .ךעלצימש גילדנהעצ
 "! קישטנַאק רעד לָאז ןעבעק ןוא ,טור א יו ,טלעוו רעד ףיוא ךַאז

 ןײרַא דנַאה ןיא קישטנַאק םעד טמענ ןוא זעוב טנָאז ױזַא
 יו ,ןעטייז עלַא ןופ םהיא טכַארטעב ,טּפַאחעג טשינ ,עקנילַאװַאּפ
 הכָאלמ רעד וצ ךיז רע טמענ םעדכָאנ ,גוותא ןייֵא טכַארטעב עמ

 וצ-טלעקָאש ןּוא השעמ תעשב ןצ-טגניז ,תעדה-בֹושי טימ ,טסנרע
 | ?ּפָאק ן"טימ

 ! ךעלצימש

 ! חלצומ = |

 ! ךעלצימש
 ! חלצומ

 לָאמנייק טָאה ןוא טשינ טלהעצ זעוב ! תואלפנו םישודח
 ,סעכ ןיא טשינ לָאמנייק זיא ןוא טסיימש זעוב .תועט ןייק טשינ

 "עד רָאנ רע ויא סעכ ןיא ;סעכ ןופ שנעמ ןייק טשינ זיא זעוב
 יד ןופ ךיז טסייר ,ןעסיימש טינ ךיז טזָאל דניק א ןעוו ;טלָאמ:
 סיּפע זיא טלָאמעד ,רהיא טהעז .,ךעלסיפ יד טימ טעגירד ,דנעה

 ןוא ,טולב טימ ןעסָאנעגנָא ןעגיוא יד ןערעוו טלָאמעד .שרעדנַא

 עלעגנוי א, :ל?הָאצ ַא ןהֶא ןוא ןונינ ַא ןהֶא ןיוש טסיימש רע
 ןעבָאה ףרַאד עלעגנוי א ...! טסיימש יבר ַא זַא ,?יטש ןעגיל ףרַאד
 ..."} םהיא טסיימש עמ ןעוו ,טלָאמעד וליפא ץרא-ךרד

 עמ תעשב דניק ַא טכַאל רעמָאט ,סעכ ןיא זעוב זיא ךיוא

 עמ תעשב ןעכַאל סָאװ ,רעדניק עכלעזַא ןַאהרַאֿפ) סָאד טסיימש
 זיא --- ןעכַאל ןע'זעוב ייב .(...ןעמ טגָאז ,תאלוח ַא ; ייז טסיימש
 ,טבעל רע טניז טכַאלעג טשינ ןיילַא טָאה זעוב ! תושפנ-תנכס
 -וצ טנָאקעג טָאה עמ .טכַאל רערעדנַא רעד זַא ,טנייפ טָאה ןוא
 ןערעוש טעוו סָאװ ,ןעשנעמ םענעי עימערּפ עטסערג יד ןעגָאז
 זיא זעוב .,ןעכַאל ןע'זעוב ןעהעזעג ןיילַא טָאה רע זַא ,תונמאנב
 לנוסמ טשינ רֶאֹג ןיא םינּפ ןייז .ןעכַאל ןופ שנעמ ןייק טשינ
 סיֹוועג סָאר טלָאװ ,ןעכאל ןעביֹוהנָא לָאז םינּפ ס'זעוב .וצרעד
 ,ןאהרַאפ) טנייו סָאװ םענייא ייב יו רעגרע ךס ַא ןהעזסיוא
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 יקַאט זיא סָאװ ןוא (! טלעוו רעד ףיוא רע'מינּפ עכלעזַא ןַאהרַאֿפ
 ןעשנעמ ךָאד ןעכַאל -- ןעכַאל ?ןעכַאל אדבוע ןייַא רַאפ תמאנ
 ןעשנעמ רעבָא . .סעייטלוה ,םיצל ,ּפעק עטסוּפ ,סרעהעגגידעל
 םעה ךיז ףיוא ןענָארט סָאװ ,הסנרּפ תונאד ךיז ףיוא ןעבָאה סָאװ
 וצ ףיוא טייצ ןייק טשינ ןעבָאה ,ץרא-ךרד ןופ ןוא הרות ןופ ?ֹוע
 רע רעדָא זעוב .טינ טייצ ןייק לאמנייק טָאה זעוב .ןעכַאל
 ,גירנעסיימש טלענק רע ,טסייה סָאד ,טסיימש רע רעדָא ,טלענק
 ם'נופ סנייא ןעליײטוצּפָא רעווש --- גידנעלענק טסיימש רע רעדָא
 "טלענקעג , םהיא ייב סיוא ךיז טזָאל ואוו : ןעגָאז ןוא ןערעדנַא
 ."ןעסימשעג, ןָא ךיז טביוה ואוו ןוא

 -נייק ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,זעֹוב זנוא טָאה ןעסימשעג ןוא
 :סָאװ רַאפ םעט ַא ןעווענ דימת זיא'ס .טסיזמוא טשינ לָאמ
 רַאפ ,ןענוװַאד טלָאװעג טוג טשינ רַאפ ,טנערעלעג טוג טשינ רַאפ
 -סױרַא רַאֿפ ,טקוקעגניירא טינ רַאפ ,עמַאמ-עטַאט טנלָאפעג טשינ
 וצ ראפ ,טנעװַאדעג ךינ וצ רַאֿפ ,טקוקעג טָאלג רַאפ ,טקוקעג
 -עג ?יטש וצ רַאפ ,טדערעג ךיוה וצ רַאפ ,טנעװַאדעג ילָאװַאּפ
 ,סיר ַא ראפ ,לעּפענק ַא רַאפ ,ץאל םענעסירעגּפָא ןייֵא רַאפ ,טדער
 ןעטסעלפרעפ ַא ראפ  ,דנעה .עטרימשעגסיוא רַאפ ,ּפַארד ַא רַאפ
 ןוא ,יירעפיטש ַא רַאפ ,יירעפיול ַא רַאפ ,ײרעשַאנ ַא רַאּפ ,רודס
 | | .קע ןייַא ןחָא ,רעטייוו ןוא רעטייוו ױזַא

 אטח לע, רַאפ ץימש ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ,ןעוועג ןענעז סָאד
 רַאֿפ ץימש ןעוועג ןענעז טנייה ."םיעדויב ךינפל ונאטחש

 ףיוא ץימש :ונייהד ,"םיעדוי א? ב ךינפל ונאטחש אטח לע
 -ןיב ברע עֶלַא ןוא בוט-םוי ברע עלַא ןוא תבש ברע עלַא ,אבהל
 ץימש יד רהיא טָאה רעמָאט, :ףיורעד שוריּפ ַא טימ ,םינמזה
 יראפ רשכ ,םשה הצרי םא ,ייז רהיא טעװ ,טנעידרַאפ םיגנ ךָאנ
 רענענייא ןייֵא ,רעצימע סָאװ ,עכלעזא ץימש רעדָא ...ןענעיד
 טלעטשענוצ ,ןוחט הבוט ַא טלָאװעג ךייא טָאה ,רעדמערפ ַא רעדָא
 שינערעהוצנָא ןייֵא טימ ץימש רעדָא .ן'יבר ן'ראפ עלעקנעב א
 ערעסָאװ ראפ ,אמתסמ ןיײילַא ןיוש טסייוו וד, ; ןילַא ן'יבר ם'נופ
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 ךיא םִאֹל, :טסעװַאקיצ א ףיוא ץימש רעדָא ..."םיבוט םישעמ
 טימ .."ןעסיימש ךיז טזָאל עלעגנוי ַא ױזַא יו ,טשרָאקַא ןהעז
 --- ?ןערערט , ,"ארומ, ,,קישטנַאק , ,"ץימש , :טרָאװ םענייא
 ,רעזנוא ןיא ןעניטלעוועג ןָאהטעג טָאה טייצ רענעי ןיא סָאװ טָא

 'םוש א ןהֶא ,חצע םוש ַא ןהֶא ,לעטלעװ שרעדניק שירַאנ ןיילק
 .ןערעוו וצ רוטּפ ףיוא גנונעפַאה ןופ ?הַארטש םוש ַא ןהֶא ,האופר
 ' | ...! םנהיג םעד ןופ

 ואוו .ף טגָאזעג טָאה עמַאמ יד סָאװ ,ךאלמ רעטוג רעד ןוא
 ? ךאלמ רעטונג רענעי ,ץינרע רע זיא

111 

 זייוונעטייצ בָאה ךיא זַא ,ךייא ראפ ןייז הדומ ךימ זומ ךיא
 ַא ,ךאלמ ןעטונ ן'טימ השעמ רענעש רעד ןיא ךיז טלעקנייווקעג

 טע'בננ'עגניירַא הירפ וצ ?עסיב ַא ךיז טָאה תוסרוקיּפא ןופ קנופ
 "נָא ךיא בָאװ הירפ וצ ,ןיירַא ?עצרעה שרעדניק ם'ניא רימ וצ

 ? טראנענּפָא עמַאמ יד ךימ טָאה רשפא :ןערעלק וצ ןעביוהעג

 -עננָא דרעוװו סָאװ ,?היפעג ן'טימ טנעקעב ךימ ךיא בָאה הירפ וצ

 ןעגָארקעג טנייפ ךיא בָאה הירפ וצ ,הירפ וצ ."האנש , ןעפור
 | | ! זעוב ן'יבר םעד

 ,ױזַא יװ ?ןעבָאה טנייפ טינ םהיא ןעמ לָאז ױזַא יו ןוא
 טזָאל סָאװ ,ן'יבר ַא ןעבָאה טנייפ טינ ןעמ לָאז ,ךייא ךיא גערפ

 העטש טרָאד ! טינ וד טסרָאט סָאד : ןעביוהפיוא ּפָאק ןייק טשינ
 ןעמ לָאז ױזַא יװ ...7! טינ דער םעד טימ !טינ העג ןיהַא !טינ
 ּפַאק ןייק ךיז ןיא טינ טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןעבָאה טנייפ טינ
 ךיז טדָאב סָאװ ,העוו טוהט םענעי זַא ,האנה טָאה סָאװ ,תונמחר
 טכַאד ...? טולב ס'מענעי טימ ךיז טרימש ,ןערערט ס'מענעי ןיא

 ...??ןעסיימש , טרָאװ ם'נופ ןויזב רהעמ ןייז ןיּוש ןָאק סָאװ ,ךיז

 ןעשנעמ א סיוא-טוהט עמ זַא יו ,השוב רהעמ ןייז ןיוש ןָאק סָאװ !
 .יד יװ ,עלעקניוו ַא ןיא קעװוַא םהיא טלעטש עמ ןוא טעקַאנ-םדַא
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 ןעוב ! גרַאק סָאד זיא ןע'זעוב ,ןיינ ?טאהעג םהיא טָאה עמַאמ
 ןייֵלַא ,ןוהטסיוא ךיז ןייֵלַא טלָאז רהיא זַא ,ךייַא ןופ טרעדָאפ

 -מעה סָאד ןעמענ ןיילַא ,ךעל'מינותחת יד ,הליחמ ,ןעהיצּפָארַא

 רעביא טעב ךיא ,ןענעלרעדינא ךיז ןייֵלַא ,ּפָאק ן'רעביא עלעד

 ןיוש טעוװ עגנירעביא סָאד ןוא --- ,ּפָארַא םינּפ ן'טימ ,דובכ רעייַא
 : ןוהט ןיילַא זעוב

 ,ךעלצימש

 ! חלצומ

 ,ךעלצימש

 ..! חלצומ

 -ענ ןעבָאה סע ,ןעסימשענ טָאה ןיילַא זעוב רָאנ טשינ ןוא
 ,"םיררושמ , יד ,ענייז ס ר ע פ ? ע ה ע ב יד ךיוא ןעסיימש ןעפלָאה

 ןופ החנשה רעד רעטנוא ,ךילטנייוועג ,ןעפורעג ייז טָאה רע יוװ

 -ניוה .?עצימש ןייק ןעלהעפרעפ טינ הלילח לָאז עמ ,ןע'זעוב
 יזַא -- ??עצימש א טימ רהעמ ןוא הרות ?עסיב א טימ רעניצ

 עירָאעט עניזָאד יד ןחעטשרעפ וצ ןעבענעג ןוא זעוב ןעגנורדעג טָאה
 דניק א ןעמ טנָאלשרעּפ הרות לעיפ וצ טימ זַא ; רשיח-לכש ן'טימ

 רימָאֿל םורָאװ, .טינ טדַאש לעצימש גירעביא ןייַא ןוא ,ּפָאק םעד

 סָאװ ,ןענרעל סָאד : הריקח יּפ-לע ,זעוב טגָאז ,ןהעטשרַאפ רָאנ סָאד
 ןיא ןכל ,ןײרַא ּפָאק ןיא ךיילג סָאד טהענ ,דניק ַא טימ טנערעל עמ

 ,ןעסיימש סָאד ןוא ; חומ םעד םטמטמ ןוא תונויער יד לבלבמ סָאד
 ןופ טהענרעד סע זיב : טרהעקרַאפ-הברדא זיא ,טסיימש עמ סָאװ

 לייוורעד סָאד טנינייר ,ּפָאק ן'זיב ףונ ןעצנַאנ ן'כרוד קלח םענעי
 רהיא טהעטשראפ טנייה .חומ םעד טרעטייל סע ןוא ןעטילבעג יד

 : *? ןיוש

 -עג יד זנוא ןענינייר וצ טרעהעגנפיוא טשינ טָאה זעוב ןוא
 רימ ! העוו-יוא -- ןוא .תוחומ ערעזנוא ןערעטייל וצ ןוא ןעטילב

 סָאװ ,ךאלמ ןעטוג םענעי ןיא טביולגעג טשינ רהעמ ןיוש ןעבָאה
 ךָאנ ןיא סָאד ןַא ,טייקעצ ןיוש ןעבָאה רימ ! ןעביוא ןופ טמוק
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 ןעראנרעפ וצ ףיוא השעמ .עטנַארטעגסױא ןייַא ,ןומזּפ ַא ןעוועג
 וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה רימ ןוא ,ןיירַאי רדח ןיא ןע'זעוב וצ זנוא

 ןעלמומ 'וצ ,ןע'זעוב ןופ תולנ רעזנוא ףיוא ןעצכערק ֹוצ ןוא ןעצפיז

 ם'נופ רוטּפ ןעמ רדרעוו ױזַא יוװ ,ןעלטימ .ןעכוז וצ ןוא ןעדער וצ ןוא
 יי יהי / ...4 תולג ןערעטיב ןרעווש ןעגיזָאד

 זער

 ,טכאנ ןוא גָאט ןעשיווצ סָאװ ןעטונימ עגיד'הרוחש-הרמ יד ןיא
 טימ ןענעגעזעג ךיז פרַאדעב ןוז עגירעייפ עגיברַאפטױר יד תעשב
 -חרמ יד ןיא ;טכַאנ רעצנַאג ַא ףיוא דרע רעטלַאק רעלעקנוט רעד
 טכַאמ גָאט רעניכליה ,רעכיליידפ רעד ןעוו ,ןעטונימ עגיד'הרוחש

 -עמוא יד טירט עליטש טימ וצ-טערט טרָא ןייז ףיוא ןוא ,חרביו ַא
 יד ןיא ;דוס ןעליטש ןעניטעמוא רהיא טיס טכאנ עליטש עניט

 יד ףיוא טרעטעלק ןעטָאש רעד ןעוו ,ןעטונימ עגיד'הרוחש-חרמ
 ןיא ;טיירב .רעד ןיא ןוא גנעל .רעד ןיא טסכַאו ,דנעוו עכיילג
 רעד תעשב .,בירעמל החנמ ןיב סָאװ ןעטונימ עגיד'הרוחש-חרמ יד

 ,געיצ רעד טימ ןוהט וצ טָאה ןיציבר יד ןוא ?הוש .ןיא זיא יבר

 טלָאמעד -- שטשרָאב עשוייד רעד טימ רעדָא ךעלנירק יד טימ

 םענייאניא עלַא ,רדח ןיא ,גרַאװניילק ,ףיונוצ ךיז רימ ןעלמאז

 -נוא ךעלסיפ יד ,דרע רעד ףיוא סיוא ךיז ןעצעז ,ןעוויוא ןעשיווצ

 ,ךעלעפעש ענידלושמוא יד יו ,ףיונוצ ךיז ןענָאלש ,ךיז רעט

 רימ ןעדער ,רעטסניפ רעד ןיא ,ןעטרָאד ןוא ,ךעלעמעל ע'רשכ
 .זעוב תומה-ךאלמ רעזנוא ןופ ,סוטיט ןעניד'ארומ רעזנוא ןופ
 ןע'זעוב ייב ןענרעל סָאװ ,חתכ רעסיורג רעד ןופ ,ערעטלע ךעלגנוז

 -"ארומ םהיא ןופ ןָא ךיז ןעלהעצרעד ,ןמז ןעטשרע םעד טינ ןיוש

 זעוב זַא ,םלועבש תועוכשה ?כ טימ ןערעווש ןוא תוישעמ עניד
 טָאה זעוב זַא ,טדיוט םוצ זיב לעגנוי ןייא טינ ןעסימשרעפ טָאה
 זעוב זַא ,רעכייוו יירד ןיוש ןיירַא דרע רעד ןיא ןעבירטעגניײרַא
 ערליוו עכלעזַא חמודכו ,ןהוז ןעגיצנייא-ןוא-ןייא ןייז ןעבָארנעב טָאה
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 ףךעלננוי ערעטלע ! רױֿטַאק ךיז ןעלעטש רָאח יד סָאװ ןופ ,ןעכַאז
 -ראווש .טָאל טימ ןעכרָאה ,ןעכרָאה עדענעלק יד ןוא ,ןעלהעצרעד
 ,ןעּפָאלק ךעלצרעה :עגנוי ,ןעצנַאלג רעטסניפ רעד ןיא ךעלגיוא עצ
 ןהֶא זיא יבר רעד 'ועוב זַא ,םכסה רעד זנוא ייב טביילב סע ןוא
 -עג ךָאד ןיא שנעמ ַאוַא ןוא ,המשנ ַא ןהֶא שנעמ ַא ,חמשנ א
 וצ םהיא הוצפ א זיא'ס סָאװ ,קיומ ַא וצ ,היח א וצ ןעכילג
 ,ןענַאלּפ עשרעדניק עשירַאנ ,ןענַאלּפ רעדנעזיוט ןוא ...ןע'רטַּפ
 ןעלָאז רימ ױזַא יו ,תוחומ עשרעדניק יד ןיא זנוא ייב ךיז ןעבעוו
 יד ! רעדניק עשירַאנ ...תֹומח-ךאלמ ןעגיזָאד ם'נופ ןערעוו רוטּפ
 -עב רעכילטיא ייז ןעטלאה ןענַאלּפ עשרעדניק עשירַאנ עגיזָאד
 ,טָאג ןעטעב ייז .ןעצרַאה ןיא ךיז ייב ןעגרָאברעּפ ףעיט רעדנוז
 ,ןערעו טנערברעפ לָאז רודס רעד רעדָא ;סנ א ןוהט לָאז רע
 ..רעדָא .,רעֹדָא ,חור רעד ןעמענוצ לָאז קישטנַאק םעד רעדָא
 טָאה עמ ;ןעגָאזסױרַא טינ רענייק ?יוו ?רעדָא, ןעטצעל םעד
 יד ייב ןוימדה:חוכ רעד ןוא .ליומ ן'רַאפ ןעגנערב ארומ סָאד
 עטוג ,תומולח ןוא ,טגָארט עיזַאטנַאפ עגנוי יד ,טײברַא רעדניק
 ,ןייז-יירפ ןופ תומולח ,רהָאוװ רעד ןיא ךיז ןעטנָאלּפ ,תומולח עסיז
 סיפ עסיוורַאב טימ ךיז ןעקסָאילַאּפ ןופ ,גרַאביַא-ּפָארַא ןעפיול ןופ
 -װלּפ רעביא ןעגנירּפש ןופ ,ךעלדרעפ ןיא ןעלעיּפש ןופ ,ךייט ןיא
 ,טרעשעב טינ זיא'ס סָאװ ,תומולח עשירַאנ ,עסיז ,עטונ --- ןעט
 רעטנאקעב ַא ךיז טרעה טָא םורָאװ ; ןערעוו םיוקמ ןעלָאז ייז
 -שערָאּפ עטנַאקעב ןופ ןעּפָאלק ַא ,ןױשרַאפ ןעטנַאקעב ַא ןופ טסוה
 זנוא ןערעוו סע ןוא --- סעבַארקש עטנַאקעב ןופ ןעּפָאילש ַא ,סעוו
 -ךעפ ,טרעווילגרעפ זנוא ןערעוו סע ןוא ,ןעטילבעג יד טלהיקרעפ
 הרות רעד וצ קעװַא ךיז ןעצעז רימ ןוא ,םירבא עלַא ןעברָאטש
 טקנוּפ --- ,ןענװַאד םוצ ןֹוא ןענרעפ םוצ ,ארובה-תדובע וצ ןוא
 רימ !הילת רעד וצ ,טָאפַאשע םוצ ןהעג יו ,קשח ַאזַא טימ
 יצ !םלוע לש ונובר, :ןעשטּפעש ןעּפיל ערעזנוא ןוא ,ןענרעל
 ףיוא ,קלמע ןעניזָאד םעד ףיױא טייצ ַא לָאמַש ןעמוק טעװ סע
 טעװ סע יצ ? גגמו-גוג םעד ףיוא ,ןמח םעד ףיוא ,הערּפ םעד
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 ןעגיזָאד ם'נופ ןערעוו רוטּפ ןעלעוו רימ סָאװ ,טייצ ַא לָאמַא ןעמוק

 -נייק !טשינ לָאמנייק ,ןיינ ? תולג ןערעטסניפ ,ןעטסיוו ,ןערעווש

 ..."! טשינ לָאמנייק ,טשינ לָאמ

 עשירַאנ - ,עגירפושמוא -- טנע'קסּפ'ענּפָא רימ .ןעבָאה ױזַא

 | .רעדניק

 יש

 ױזַא יװ ,ןַאלּפ םענעש ַא ןערעה טליוו רחיא ! רעדניק --

 | ? גוגמו-גוג רעזנוא ןופ ןערעוו וצ רוטּפ

 עטנַאמרעדנעבױא יד ןיא לָאמנייא ןעפורעגנָא ךיז טָאה ױזַא |

 ן'טימ ,התב רערעטלע רעד ןופ רענייא ןעטונימ עגיד' הרוחש-הרמ

 ןעגיוא יד ןוא ,ץעגייש ַא לעגנוי ַא ,ס'הירא-ביל ?עוולעוו ןעמָאנ

 יו ,רעטסניפ רעד ןיא טעשטשילבעג השעמ תעשב םהיא ןעבָאה

 טלעגנירעגמורַא טָאה גראווניילק חדבח עצנַאג יד ןוא ,ףלָאװ ַא ייּב

 -ענוצ טָאה רע סָאװ ,ןַאלּפ םענעש םעד ןערעהוצסיוא ןעלוולעוו

 -לעוו ןוא  .גוגמו-גוג רעזנוא ןופ ןערעוו וצ רוטּפ ױזַא יו ,טרעלק

 ןַאלּפ םענעש ןייז ןעגעלרָאפ זנוא ןעמונעג טָאה ס הירַא-ביל לעװ

 םעד ןופ ןיוש ןיא'ס ױזַא יװ :השרד רעצנַאג ַא טימ רעהידפ

 ןיא ךיז טדָאב יאדמשא רעד ױזַא יוװ ,ןעטלַאהוצסיוא טינ ןע'זעוב

 רעגרע םהיא ייב טנעכעררעפ ןענעז רימ ױזַא יו ,טולב רעזנוא

 ,ןעקעטש ן'טימ םהיא טגנַאלרעד עמ זַא ,דנוה א םורָאװ ,דניה ןופ

 ךיוא סָאד ןערָאט רימ ןוא ,ןעשטיווק וצ חרירב ַא שטָאח רע טָאה

 ןַא ךיז טפור םעדכָאנ ןוא ...רעטייוו ןוא רעטייוו ױזַא ןוא ;טינ

 : לעוולעוו זנוא וִצ

 ליוו ךיא ? ןעגערפ ךייַא לע ךיא סָאװ ,רעדניק ,טרעה ---

 .ןענערפ סיּפע ךייַא

 .לוק ןייא ןיא עלַא םהיא רימ ןעגָאז --- } גערפ ---

 ןנוא ןופ םענייא ףיוא זַא ,רעגייטשא ,ןיד רעד זיא יו ---

 - | ? קנערק ַא םיצולּפ טמוק
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 ,ּפָא םהיא רימ ןערעפטנע --- ! טוג טינ זיא ---
 :שרעדנַא םיּפע ןיימ ךיא ,ךיא ןיימ סָאד טינ ,ןיינ --

 רדח ןיא רע טהעג -- קנַארק דרעװ זנוא ןופ רענייא זַא ,קשמל
 | | ? םייה רעד ןיא ןעציז טביילב רע יצ ,ןיירַא

 -- ! םייה רעד ןיא ןעציז טביילב רע זַא ,ךיז טהעטשרַאפ ---
 : רעטייוו טגערפ ?עוולעוו ןוא ,לוק ןייא ןיא עלַא סיוא רימ ןעיירש

 טמוק זנוא ןופ ייווצ ףיוא זַא ,ןיד רעד רעבָא זיא עשז יו ---
 ? קנערק א

 .םייח רעד ןיא ייווצ ןעציז ---
 וצ ףיוא טינ לעװלעוו טרעה -- ? יירד ףיוא זַא ןוא ,ונ ---

 ; םהיא ןערעפטנע וצ ןייַא טינ ךיז ןעדעימ רימ ןוא ,ןעגערפ
 : .םייה רעד ןיא יירד ןעציז ---
 זנוא ףיוא זַא ,לשמל המודכ ,ןיד רעד רעבָא זיא עשז יו ---

 ? קנערק ַא ןעמוקעג זיא עלַא

 .םייה רעד ןיא עֶלַא רימ ןעציז --
 -פעוו טגָאז -- ! עלַא זנוא ףיוא קנערק ַא ןעמוק עשז זָאל --

 : סעכ טימ םהיא ןערעפטנע רימ ןוא .הלודנ אלמ לעוו
 ? העד-רסח יצ ,ענושמ טזיב ! ןעטיה טָאג זָאל --
 טנעז רהיא רָאנ ; העד-רפח טינ ןוא עגושמ טינ ןיב ךיא ---

 ףיוא ןעקנערק ןעלָאז רימ ,ןעד ןיימ ךיא ,ָאי סָאד -- תומהב
 טינ ןעלָאז רימ ידכב ,ךיא ןיימ טשרמולכדוצ ףיוא ? ןע'תמא רעד
 ? ןיוש רהיא טהעטשרַאפ טנייה .,ןייֹרַא רדח ןיא ןהעג

 רימ ןוא ,לעוולעוו רבח רעזנוא ןהעטשרעפ וצ זנוא םיג ױזַא
 ןָא זנוא טביוה ןַאלּפ רעד ןוא ,ןהעטשרעפ וצ ןַאלּפ םעד ןָא ןעביוה
 ןימ א רַאפ סָאװ ,ןעטכַארט וצ ןָא ןעביוה רימ ןוא ,ןעלעפעג וצ
 רעד .גיטהעוונהייצ :טנָאז רעד ? ןעמוק ןזנוא ףיוא לָאז קנערק
 :טנָאז רעד .גיטהעווכיב :טנָאז רעד .גיטהעוװּפָאק :טגאז
 ןוא ,גיטהעוונחייצ ןייק טינ זַא ,טביילב ןעביילב רָאנ .םערעוו
 ןייק טינ ןוא ,גיטהעווכיוב ןייק טינ ןוא ,גיטהעװּפָאק ןייק םינ
 לָאמ א טימ ןעמעלט ןנוא ןעפרַאד סע ? ןעד סָאװ רָאנ .םערעוו
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 -ערענסיוא ע58 יד .ףיוא םורָאװ - סיפ יד ןוהט"העוו ןעביוהנָא
 טגָאז רהיא זַא ןוא ? ןיבמ א רָאטקָאד רעד זיא קנערק עטנעּכ
 טימ ןערהיר טינ טנַאק רהיא ,העוו ךייַא ןעוהט סיפ יד :םהיא

 / =! ןעּפַאט ןהעג רע זָאל --- סיפ יד

 לָאז הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ ,רעדניק : ,עשז :טקנעדעג ---
 רימ ידכב ןוא ! סרעגעלעג ערעײַא ןופ .ןחעטשפיוא טינ רחיא
 ןופ רענייק ןוא תחא די טכַאמעג ןעבָאה רימ זא ,רעביז ןייז ןעלָאז

 ןעבעג ךיִז רימָאל ,ןירַא רדח ןיא ןעגרָאמ ןעמוק טינ טעװ זנוא
 ! הציצ ַא טימ ןעגָאלשרעביא ןוא ףכ-תעיקת ערעדנַא סָאד סנייא
 -ָאה רימ ןֹוא ,לעװלעוו רבח רעזנוא ןעפורעגסיוא/ טָאה ױזַא =
 -עגרעביא ןוא ףכ-תעיקת ערעדנַא סָאד סנייא ןעבעגעג ךיז ןעב
 טכַאנ רעד ףיוא םענעי ןעגנַאגעג ןענעז ןוא ,הציצ ַא טימ ןעגָאלש

 יד יװ ,רעדעיל ןעגנוזעג ןוא ,ךיליירפ ,גידעבעל םייהַא רדח ןופ
 ,אנוש .םעד ןייז וצ רבוג ױזַא יו לעטימ ַא ןעבָאה סָאװ ,םירובג

 .המחלמ .יד ןעמענוצנייַא

 ןופ סערעטניא ןעטסכעה עמַאס םוצ וצ-ןעהעג רימ ! רעדניק
 נירהעניינ טנעי רחיא זַא ,העטשרעפ ךיא ןוא ,עטכישעג רעזנוא

 ןעשירַאנ ןעניזָאד ם'נופ טזָאלעגסױא ךיז טָאה סָאװ ,ןעסיוו וצ

 -רעפ ךיא ? קיירטס םענעגושמ ןעגיזָאד ם'נופ ,ןַא5ּמ ןעשרעדניק

 ַא ןעועג ףכ-תעיקת סָאד ןיא יִצ ,ןעסיוו טליוו רהיא זַא ,חעטש

 ןעבָאה ױזַא יװ ? טרָאװ ןעטלַאהעג רימ ןעבָאה יצ ?ףכ-תעיקת

 -קעווא ךיז םיצולּפ ןעבָאה סָאװ ,רערניק לעיפ ױזַא ןעהעזעגסיוא

 -עטלע יד טנָאזעג ןעבָאה סָאװ ? קנערק ןייא ףיוא עֶלַא טנעלעג
 -עגסיוא רימ ןעבָאה יצ ןוא ? יבר רעד ןָאהטעג טָאה סָאװ | ? ןער
 -. ,? טלָאװעג ןעבָאה רימ סָאװ ,סָאד טרהיפ

 ,ןעלהעצרעד טינ רהעמ טציא ךייא ןָאק ךיא סָאװ ,עדַאש

 ןעסייררעביא זומ ךיא ןוא ,בוט"םוי בֶרע זיא'ס --- ,ךעלרעדניק

 ןייֵא ףיוא ףוס םעד ןעזָאלרעביא ןוא ,ץיּפש ןעטכער ם'ייב עמַאס
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 ןענעגעזעג ם'ייב ןיוש ןעטלַאה רימ תמחמ ןוא ...לָאס שרעדנַא
 .ךָאנ טבעל זעוב זַא ,ןעצרוק ןיא ןעבעגרעביא ךייַא ךיא ליוװ ,ךיז
 ננַאל ןיוש ןיא רע ! ןעבעל ןייז וצ זיא העוו זַא ןוא ְךָא זַא ךָאנ
 טהעג רע ?רע טבעל סָאװ ןופ ?רע טוהט סָאװ ...דמלמ סיוא
 ןענענעגעב לָאמַא םהיא רהיא טעו רשפא .רעזייה יד רעביא
 ,(םופ ַא ךָאנ םהיא ךיז טּפעֿפש סע : ןמיס ַא ןעגָאז ךייַא לע ךיא)
 ענעגַאלשענּפָא ןיא -- תונמחר א ךַאבענ ;הבדנ ַא םהיא טיג
 1 אנעשוה





 גמ
 הוממשאהווי

 לחומ ךיז זיא ןעמ
 וי

 ,םָא-ןעברַאטש סָאװ ,ןעּפומ

 .(1911 רהָאי ןיא) הבושת-ימי-תרשע דובכ?7 ןעבירשעג





 .חמדקח עצרוק ַא

 =יךיא סָאד סָאװ ,ןעּפיט ענעדעישרעפ יד ןעשיווצ
 -לָאה סָאװ ,עכלעזַא ךיז ןעניפעג ,סױרַאי-טיג ןעבעל עש

 -על ןעלהָאמ .ּפָא-ןעברַאטש סָאװ ,ןהעגקעוַא ם'ייב ןעט
 ,ןעּפיט יד ןעביירשעב ;גונעת ַא זיא ןעשנעמ עגידעב
 :ךיז ןעטעב ייז .הוצמ ַא ןיא ,ּפָאעברַאטש סָאװ
 -רעפ טשינ רימָאל ;ןזנוא טביירשעב ,זנוא טלהָאמ ,

 -יט עכלעזַא ...'רוד ןענידנעמוק ם'נופ ןערעוו ןעסעג
 ןופ עגינייא .עירעס ַא ,לעטניב ץנַאג א ךיא בעג ןעּפ

 -עביא יד ;הבושת ימי תרשע בעילוצ ,ָאד טָא -- ייז
 .ןעטייחנעגעלעג ערעדנַא ייב -- עגיר





 לחומ ךיז זיא ןעמ

 י)

 .בצק רעד ףלָאװ-חנ

 םיורג ױזַא לָאמ יירד ןייז לָאז רוּפכ-םוי ברע ןופ גָאט רעד
 ,בצק םעד ףלָאוװ-חנ ראפ גרַאק ןעוועג ךיוא רע טלָאװ ,זיא רע יוװ

 -ברע רעסיורג רעד זיב טיײברַא ןייז טימ ןערעוו גיטראפ לָאז רע

 .החנמ רעגיד'רוּפכ-םוי

 -רעביא ךיז ףרַאד רע -- גונענ ףלָאוװ-חנ טָאה טײברַא ןיא

 ,םינוק ענייז עֶלַא ייב הליחמ ןעטעב ,ןעדיא טדָאטש א טימ ןעטעב

 סָאװ ,םינכש ענייז עלַא ייב ןוא ,שיילפ םהיא ייב ןעפיוק קסָאוו

 א םהיא טימ ןעהעטש סָאװ ,סָאנ ןייא ףיוא םהיא טימ ןענהָאוז

 ןעבענ טדָאטש 8 םהיא טיט ןעציז סָאװ ןוא ,טיילק ַא ןעבענ טיילק

 .זיולק רעשי'בצק רעד ןיא טדָאטש א

 בצק רעד ףלאוו-חנ סָאװ ,שנעמ א טדָאטש ןיא ָאטשינ זיא'ס

 טשינ .עקשטיטס א םיּפע טטהעג ןעבָאה טשינ םהיא טימ לָאז

 רָאנ ,שנעמ רעטכעלש אזא ,הלילח ,זיא בצק רעד ףלָאוװ-חנ תמחמ

 -קארטכ רעלדָאּפ א ,ךיז ףיוא טנָאז ןיילַא רע יו ,םהיא ייב זיא'ס
 ,טלעוו רעד טימ ןענעירק ךיז -- רעט

 ךייַא רע לָאז ,שיילפ ךָאנ עקטַאי ןיא םהיא וצ רהיא טמוק

 ,טשינ ןייֵלַא טסייו רע ,רעסַאװ טלַאק ?עפעש ַא טימ ןעדָאבּפָא

 ,סָאוו רַאפ
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 .עט'תיבה-לעב ַא ןיירַא טמוק סע
 ? שיילפ שירפ רהיא טָאה ,ףלָאוװ-חנ בר --

 ; ףלָאוװ-חנ רהיא טרעפטנע
 בוא ,שיילפ ןעקנוטשרַאפ ?שירפ רימ וצ טמוק יו ---

 ...ןענירק רימ ייב רהיא טנָאק ,טפראד רהיא

 : רעדָא

 .קלח ןעטוג א סיּפע רימ טיג ,ףלָאװ-חנ בר ---

 רהיא ןעכלעוו ,קלח םעד עמַאס ןעכענ ךייַא לעװ ךיא --

 ...טנעידרַאפ

 : רעדָא

 ןעלעוו ךיא טלָאװ ,הלבנ ַא רַאפ רימ סע רהיא טינ סָאװ ---

 ? ןעסיוו

 ...? הלבנ ַא ףיוא ןיבמ ַא ןייז הלבנ א טמוק יו ---

 סעט'הנוק ענייז טימ ףלָאוװחנ ךיז טהענעב בָארג ױזַא טָא

 ,טסנעיד ַא .טשינ ןעמ טסעומש ןעטסנעיד ןופ .סעט'תיבה-לעב יד

 .ןייבעג רהיא ךיז יז טלעשרעפ ,ןיירַא עקטַאי ןיא ןהענ ףרַאד יז זַא

 טונ טשינ יז טעו בצק םעד ףלָאוװ-חנ ןופ זַא ,רעהירפ טסייוו יז

 רעקעל א טימ ןעגנַאלרעד רהיא םעוו רע רעדָא :ןעדײנשּפָא

 ןוהטנֶא רהיא טעוװ רע רעדָא ,ּפָארַא ןעביוא ןֹופ םינּפ ן'רעביא

 :ןעביירטכרוד רָאג יז טעװ רע רעדָא ,ּפָאק ן'פיוא שיוק םעד

 ןאהרַאפ ,ןערעדנַא ןייֵא וצ דייהרעטנוזעג הענ ,ריד חעג ---

 .רימ ןהֶָא םיבצק גונעג

 .ןָא טשינ ךיז רעהעג ןערעדנַא םוצ סנייא ,ןענעווטסעד ןופ

 ךָאד ןוא ,רענ'ענושמ ַא ,ןסעכ ַא יקַאט זיא בצק רעד ףלָאוװ-חנ

 רעד ףלָאװיחנ םורָאװ ,ןהעג טשינ ןערעדנַא ןייק וצ ןעמ טעוו

 זַא ,ןעסייו עלַא .םיבצק עֶלַא ןופ רעטסכילרהע רעד זיא בצק

 רע טגנָאז .טרָאװ א ןיא טרָאװ ןייז ןוא גָאװ א זיא נָאװ ןייז

 םהיא רהיא טמרַאד ,טעליוקעג ןעטכענ זיא שיילפ סָאד זַא ,ךייא

 ַא וצ ךיַא רע טנָאז .ןענערפרעביא טשינ לָאמ ערעדנַא סָאד

 רהיא טנַאק -- תבש ףיוא סופ ַא רעדָא רעבעל-ןוא-גנול ַא ,ץלימ



 107 להומ ךיז ויא ןעמ

 ןייק ןיא ןהענניירא טשינ ךייא רע טעװ טנייה .גיחור ןעפָאלש

 טימ תחאידי ןעכַאמ טשינ ןוא טסנעיד רעד טימ קיטש עש'הבננ

 יו ,ןעטסנעיד יד םהיא ףיוא ןעבָארנ רעבירעד ןוא ,םיבצק יד

 ןיא ןעקנורטרעד םהיא ןעטלָאוװו םיבצק יד ןוא ,ןענָאק ייז טייוו

  .ףלאו חנ ייז טחעטש זלַאה ןיא ןייב ַא יו :.רעסַאװ לעפעל א

 סכָא ןייַא יו זיא -- ןייֵא ךיז רע טרַאּפש ,ןשקע ןייֵא דיא א

 .ןערהיר וצ טשינ טרָא ם'נופ ,הטיחש רעד רַאפ

 -לעזיוו ַא יו ,סכָא ןייַא יוװ ךיוא סיוא רע טחעז ןיילַא ןוא

 רָאֹּפ א ןוא םינּפ טיר א טיס ,רעטיירב ַא ,רעכיוה א .רעיט

 ךיילנ ,החיצר ַאזַא טימ זיא ,שיילפ ןעקַאה טמענ רע זַא .םידי

 ןיא ןוא ןעוועג אטוח סיפע טָאה המהב יד רעדָא סכָא רעד יוװ

 ענייז ןופ ןערעוו וצ ןעטינשעצ ןוא טקאהעצ ןערָאװעג טּפשמ'רעפ

 .דנעה

 טרָאטש ןיא םהיא ףיוא ןעמ טנָאז -- ! חצור ַא דיא ַא --

 .ארומ םהיא רַאפ טָאה עמ ןוא

 ןיֵא בצק רעד ףלָאװחנ ךיז טסע רהָאי ץנַאג ַא בוא רָאנ

 ; געט-חבושת זיב רָאנ סָאד ןיא ,ןירַא רענייב יד ןיא ןעכילטיא

 .ןענעקרעד וצ טשינ םהיא ןיא ,נעט-הבושת יד ןָא ןעמוק ןוא

 רעדנַא ןייא ןיוש רע דרעוו ?ולא שדוח-שאר גָאט ןעטשרע ם'נופ

 ןיֵא רַאפ ןוא טָאנ רַאפ ארומ טָאה ,םורפ דרעװו רע .שנעמ

 טימ ךיז ןענעירק וצ ףיוא טרעה ; םולח ןעזייב ַא רַאפ ןוא חריבע

 וצ ,רעטוּפ יו ךייוו רע דרעוו סעט'תיבה-לעב יד וצ ; םיבצק יד
 דאו -- הכמ ַא וצ וצ םהיא געל שטָאח ,טֹוג -- ןעטסנעיד יד

 ןהֶא רע טקאה ןעקאה שיילפ סָאד וליפא ףלָאוװ-חנ רעד טשינ

 טשינ רָאנ .םימחר טימ ,עקנילָאװַאּפ רָאנ ,לָאמ עלא יו ,החיצר

 .ףלָאוװ-חנ רעד

 יד ןעסָאלשרעפ ; הירפ רַאפ גיטרַאפ רע דרעוו רוּפכ-םוי ברע

 טוהט ,ןינמ ןעטשרע ן'טימ טנעװַאדעג רע טָאה ןענווַאד ,עקטַאי

 בוטש ֹוצ בוטש ןופ טהענ ןוא עטָאּפַאק עניד'בוט-םוי יד ןָא רע
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 -רעביא ייז ,עטנַאקעב ןוא דניירפ ,םינכש ןוא םינוק ענייז עלַא וצ
 | | : ןייז ?חומ ךיז ,ןעטעב

 טרהירעגנָא ְךייַא ךיא בָאה רעמָאט !בוטימוי טוג ַא --
 ַא ךייַא שני ןוא רעביא ךייא ךיא טעב ,טרָאװ םורק ַא טימ
 | .הבוט המיתח

 ?חומ טָאג ןָאל ,םתא םנ, :םהיא ןעמ טרעפטנע ףיורעד
 דככמ םהיא זיא ןעמ ןוא ןעציז םהיא טעב עמ ןוא -- ."ןייז
 | יי ,ךַאקעל טימ



 .ב

 .רעיליפ רעד לאירזעי

 ַאזַא ןעהעזעג טשינ ךָאנ יז טָאה ,טהעטש טלעװ יד טניז
 .רעיליפ רעד לאירזע יװ ,שפנ ןעזייב

 ןוא ,ןעמערב עסיורג טימ ,ןעגיוא עזייב טימ דיא רעזייב ַא
 ןיֵא יוװ ,דרָאב ַא טימ ןוא ,ךיז ןעכעטש סָאװ ,עכלעזַא סיסנָאװ
 -ניוו ןוא רעמוז רע טגָארט לעבייל ענעטַאװ ַא ןוא ,עטּפעלקעגנָא
 ןטק-תילט ןופ תיציצ יד םעד ןֹופ סורַא ךיז ןעהעז עס סָאװ ,רעט
 ,פיימ א רַאפ שיט עהיור טימ טקעמש עס ןוא

 תבש:ברע עלַא רָאנ .טשינ םהיא ןעמ טהעז ךָאװ עצנאג א
 ַא טימ ןיירא קרַאמ ןיא סױרַא רע טמוק בוט-םוי-ברע עלַא ןוא
 פעדיימ א םהיא ייב טציז ןעגָאװ ןפיוא .שיפ ןענָאװ ןעכיוה
 .שיפ יד ףיוא גנוטכַא טיג ןוא םינּפ טלעּפוטשעג ץרַאװש ַא םימ
 ,ענעלָאװשעג א ענידיא ַא ,ןירעיליפ יד עטיימ ,בייוו ןייז ןוא
 גנוטבא טיג ןוא דנַאה יא ןעמזעב ַא טימ ןעגָאװ ם'ייב טהעטש
 | + .שיפ יד ףיוא

 --- ךעלעבייוו --- עגנידלעּפַאצ --- עשירפ --- שיפ -- שיפ --
 ! תבש ףיוא

 ַא טימ לוק ַא ףוא רעיליפ רעד לאירוע .סיוא טגנילק ױזַא)
 ןייק ּפָארַא טשינ טזָאל ןוא קרַאמ ןעצנַאג ן'רעביא ןונינ םענעש
 עלַא ןופ ןעגָאװ םעד טרעגעלעב ןעבָאה סָאװ ,רעבייוו יד ןופ גיוא
 -בַאשז יד ןיא ןעקוקרעפ ,ךעלּפעק יד ייב שיפ יד ןעּפַאח ןוא ןעטייז
 ךעלכייב יד ןיא רעדָא ןעגיוא יד ןיא רעגניפ ן'טימ ןעשטיט ,סער
 ,ריזח יו ,טנייפ רעיליפ רעד לאירזע טָאה סָאד ןוא -- ןײרַא
 - .;ןעגָאװ ם'נופ רעבייוו יד ּפִא רע טביירט
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 ! ןעּפַאט גונעג !ןיירַא דרע רעד ןיא ---

 רעד ל?אירזע טפור ,ךיג ןוא ?ליטש עניזָאד סָאד טנָאזעגּפָא

 . :9וק ןענידנעגנילק ןייז טימ ןוגינ ַא ףיוא סיוא רעדעיוו רעיליפ

 --- ךעלעבייוו --- עגידלעּפַאצ --- עשירפ -- שיפ --- שיפ --

 | ! תבש ףיוא

 ַא רעדָא עט'תיבה-לעב ַא ןייז געמ יז ,ענידיא עכילטיא
 ףרַאדעב עמ זַא ,טנעכעררעפ רעיליפ םעד לאירזע ייב זיא ,טסנעיד

 ,רשוח טשינ יז זיא רע ,טסייה סָאד .גיוא ןייֵא ןעבָאה רהיא ףיוא
 לאירזע .ךייש טשינ זיא שיפ ייב רָאנ ,עט'בנג ַא זיא יז זַא ,הלילח
 עטסכילרהע יד ןוא תידיננ עטסנעש יד ןזַא ,טלַאה רעיליפ רעד

 תעשב ,ןיינ ןוא ָאי ןעשיווצ ,לָאמַא ןעּפַאװק ךיז טעוו תינקדצ

 .ןעהעז טשינ טעװ רענייק זַא ,לעשיפ ַא ןענע'חקל'קעווַא ,הלהב
 רעווש זיא עט'תיבהח-לעב א ראפ סָאװ ,ןויסנ ַא זיא ,רע טנָאז ,שיפ,

 -ייו ַא :לַאדנַאקס ַא רהָאֹי עלַא טפערט סע ,,?ןהעטשוצסיוא |

 .סעקסיּפ יד רעביא לעטכעה א טימ טשטַאּפענ םהיא ןופ טגירק לעב
 -עטש ןעשנעמ .,לעמוטעג ַא דרעוו סע ןוא ,ףיונוצ ךיז ןעמ טפיול
 -נייַא לָאז יז ,הצע ןייֵא רהיא ןעבענ ,לעבייוו ן'רַאפ ןייַא ךיז ןעל

 ןויזב רעד ?ייוו רָאנ ,בר םוצ ןעּפעלש רעדָא יאווָארימ םוצ ןעבעג

 -ךָאנ טימ סע ךיז טהענעצ ,גיטהעוו ם'נופ רעסערג ,סיורג זיא
 .טשינ

 ןיילַא זַא ,ןעסייוו ייז .ןע'לאירזע ןיוש ןענעק רעבייוו ךס ַא

 וצ ,לידבהל ,יוװ ױזַא ,ןערהירוצ טשינ שיפ ענייז וצ ךיז ןעמ רָאט

 .רענייטש ערעייט וצ רעדָא דלָאג

 --- { ןעטנאילירב טנופ א טנייה ךייַא ייב זיא רעייט יו ---
 ןעטייוורעד ןופ שיוק ן'טימ גידנעהעטש ,לעבייוו ַא םהיא טגערפ

 .ןענָאװ ן'פיוא ?ערעגניפ ןעטסדנימ ן'טימ גידנעזייוו ןוא

 -טנע -- .ןעטנַאילירב טימ טשינ ,שיפ טימ לעדנַאה ךיא --
 ןופ קוק ַא טימ וליפא הכזמ טשינ יז זיא ןוא ?אירזע רחיא טרעפ
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 --- שיפ --- שיפ, :  ןוגיג ַא טימ סיוא טזָאל ןוא ,ןעגיוא עזייב ענייז
 "! ךעלעבייוו --- עגידלעּפַאצ --- עשירפ

 .רעבייוו יד םהיא ףיוא ןענָאז -- !קינ'הּפכנ ַא דיא ַא -- |
 ָאטשינ :ךילנעמנוא זיא ,ןעדיימסיוא םהיא ןעלעוו ןעטלָאװ ייז
 ,רעיליפ םעד ?אירזע רעסיוא ,טדָאטש ןיא סרעיליפ ןייק רהעמ
 ןהֶא ,הלילח ,טביילב רעדָא ,טברַאטש ןוא סיוא ךיז טהיצ שטָאח
 םורָאװ ,ןעברָאטשעג יװ רענרע ךָאנ זיא סעכלעוו ,תבש ףיוא שיפ
 --- ןעברָאטשעג זיא רע זַא ,רע טסייוו ,טברַאטש רע זַא ,שנעמ ַא
 ,תבש ףיוא שיפ ןהֶָא םייהַא טמוק יז זַא ,בייוו ַא ןוא ;}קע ןייֵַא ןוא
 םיאנוש עלַא ףיוא -- ןַאמ רהיא ןופ ךָאו ַא ןעבָאה ןיוש יז םעוו
 ! ןערָאװעג טגָאזעג

 -ברע םוא טשינ ,ּפָאק ן'טימ ןעגעלנָא ןעלעוו לָאז רע --
 ! גידנענַאמרעד בוט-םוי

 "םוי-ברע סָאװ ,גָאט םעד רעבייוו יד םהיא ףיוא ןעגָאז ױזַא
 ןעבָאה ,ןיירא קרַאמ ןיא ךעלקעשַאק יד טימ ןעפיול ןוא ,רוּפכ
 ןיא רופכ:םוי-ברע םורָאװ ,ןעגיטעּפשרעפ טשינ ,הלילח ,ארומ
 ןוא ,ךָאנ טפָאלש ןיילַא טָאג זַא ,רואכ ןהעטשפיוא גהונ ךיז לאירזע
 ףיוא סױרַא-ןעקוק ןוא ןירַא ?חוש ןיא ךָאנ ךיז ןעביולק ןעדיא זַא
 -ַאוו סָאד .רעגיד'בוט-םוי ַא לאירזע ןיוש זיא ,יאבנ ם'נופ ךַאקעל
 עבָארג א ןָאהטעגנָא ןוא ןעפרָאװעגּפָארַא רע טָאה לעבייל עוװָאט
 ןוא בוט-םוי ןוא תבש רָאנ טגָארט רע סָאװ ,2;ָאּפַאק {ץינעקיטסַײל
 .שיפ עהיור טימ ךרוד ןוא ךרוד ןענעווטסעד ןופ טקעמש עס סָאװ

 .ןעטסַאפרעפ רעיליפ רעד לאירזע ךיז טעוװ עלַא ןופ רעהירפ
 -קעװַא ךיז טעװ ,ןיירַא ?הוש ןיא ןעמוק רע טעװ עלַא ןופ רעהירפ
 עטצעל יד ןופ םענייא ףיוא דנַאװ רעד וצ םינּפ ן'טימ ןעלעטש
 ן'רעביא תילט ן'טימ טקעדעגרעביא ןוא ,טייז-םורד ןיא רעטרע
 -ענוצ טשינ ,סיפ יד ףיוא תעל-תעמ ַא ןהעטשסיוא רע טעװ ,ּפָאק
 רעד ןיא רע טעװ ןענװַאד ןוא .עלייוו ַא ףיוא וליפא ךיז טצעז
 ןענייוו ןוא .ןערעה טשינ טרָאװ ַא םהיא ןופ טעװ רענייק ,ליטש
 .ןעהעז טשינ רערט ןייק םהיא ייב טעװ רענייק ,ךס ַא רע טעוו
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 גָאט ןעצנַאנ םעד .טכַאנ רעד ףיוא טשרע ןייז טעוװ סָאד רָאנ
 ,ןעטעברעביא ייז ,סעט'ה ונוק ןוא םינוק ענייו וצ ןהעגמורַא רע ףרַאד
 : ןייז ?חומ ךיז

 טימ טרהירעגנָא ךייא ךיא בָאה רעמָאט = ! בוטימוי טוג ַא --
 המיתח ַא ךייַא שניוו ןוא רעביא ךייא ךיא טעב ,טרָאװ םורק ַא
 .חבוט

 --- ,"ןייז לחומ טָאג זָאל ,םתא םנא :םהיא ןעמ טרעפטנע
 .ךַאקעל טימ רבכמ םהיא זיא ןעמ ןוא ןעציז םהיא טעב עמ !וא
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 .דמלמ רעד עטנָאנ

 .?עטנָאג , םהיא ןעמ טפור ןעפור רָאנ ,לעמיז רע טסייה ןעסייה
 ,עטנָאג 8 ןיא רע סָאװ ,םעד רעביא םהיא ןעמ טפור עטנָאג ןוא
 .ןלזנ א

 ך"נת-?עב רעטונג ַא ,דמלמ רעטמהירעב ַא יקַאט זיא לעמיז
 ױזַא טשינ רעבָא טגָאלש רענייק ; שדוק-ןושל-לעב רענעש ַא ןוא
 לעמיז !{ ןעגָאלשעג טסייה ץְלַא .עטנָאג-לעמיז יװ ,םידימלת ענייז
 טסיימש ןעסיימש ןוא .,יולב ןוא ןיורב טכַאמ ,ט'תיממ ,טע'גרה
 ַא ןיוש זיא לעמיז תמחמ ןוא ! ןעמעראברעד טָאנ ךיז לָאז -- רע
 סיוש ןייז ףיוא ןעטלַאהעגסױא טָאה סָאװ ,םינומש רעבירַא ,ןקז
 לָאז סָאװ ,רענייא טעמכ לעטרעטש ןיא ָאטשינ זיא ,תורוד עכילטע
 ןופ רענעסימשעג א ןעוועג טשינ זיא רע זַא ,ןעמחירעב ןענָאק ךיז
 -בָאנ םהיא ןעמ זומ חבש םעד -- עטנָאגלעמיז ,..עטנַאג-לעמיז
 ,גידלוש אי, :טשינ םענייק ףיוא דובכ ןייק טשינ טנעל -- ןעגָאז
 ,ךיז געל --- לעגנוי ַא ס'נצבק ַא ,לעגנוי ַא ס'דיגנ ַא ,גירלוש טשינ
 - ."ןעלבמיצניירַא ריד ךיא ?עוו

 -עג זיא'ס .עקעבַאט קעמש ַא םהיא ייב ןיא ןעלבמיצניירַא
 ןעכערב רע טנעלפ ,רעגנוי ןעוועג ךָאנ זיא עטנָאג זַא ,ןעטייצ ןעוו
 -- עלעטרעוו ַא .סעקילַאק רַאפ רעדניק עשידיא ןעכַאמ ,רענייב
 טרעכיור .רענידרענייב ַא ןוא רעכיוה ַא ,רבנ ַא דיא ַא ?עטנַאג
 ,ןעפנָארב ןייק טשינ טקנירט ,עקעבַאט ןייק טשינ טקעמש ,טשינ
 -ךעב ַא ,ל?יומ ןיא ןהייצ עֶלַא טעמכ ךָאנ טָאה ,לירב ַא ןהֶא טקוק
 .רעבליז יו סייוו ,רָאה עטלהעצעג ,סרעטיש ַא םהיא ייב זיא לעד
 ןעקַאב יד ןופ .טעמרַאּפ יװ ?עג ,גיצנַאלג ןוא ןעקורט טיוה יד
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 ,ןעשטיינק עגיד'ארומ ןרעטש ן'פיוא ,רענייב ייווצ סיורַא ןעקעטש

 .טרעּפמעל ַא ןופ םהיא ייב .זיא ?וק ַא ןוא ,ןערעדָא דנעה יד ףיוא

 -ָאד םעד ףיוא ןעוועג הכוז טשינ ךָאנ טָאה שנעמ רענידעבעל ןייק

 בייו ןעגייא ןייז .לעכיימש א ןהעז וצ םינּפ ןעניד'ארומ ןעגיז

 טוג ןייק לָאמנייק םהיא ןופ ןעבָאה רעדניק ענענייא ענייז טימ

 רַאפ ךַאז עגיד'ארומ רהעמ ןייק ָאטשינ .טרעהעג טשינ טרָאװ

 -לעמיז וצ ּפִא ךיד ךיא בעג טָא, : יו ,רעדניק עניילק ןעקערשוצּפָא

 םהיא ןעמ טפור ױזַא --- "ןלזנ-עטנַאג, "1! ןיירא רדח ןיא עטנַאג

 .טרָאטש ןיא
 ךייוו דרעוו עטנָאג סָאװ ,ןַאהרַאפ זיא רֶהֶאי ןיא גָאט ןייא רָאנ

 סָאװטע ןערעוו ןרעטש ם'נופ ןעשטיינק עגיד'ארומ יד .סכַאװ יו

 םינּפ ענעטעמרַאּפדלעג-נידנעצנַאלג עגירעיורט סָאד ,טעלנעגסיוא

 ןעּפיל עגנערטש גיבייא יד ףיוא ןוא טלעטיוררעפ סָאװטע דרעוו

 ,רניק ןיילק ַא ייב יו ,עלעכיימש גירעיורט ןימ א יוװ ךיז טזייוועב

 ןופ גָאט רעד זיא סָאד .ןענייוו וצ ןעביוהנָא ךיז טביולק סע תעב

 יי יי | ,רוּפכ-םוי ברע

 -ענּפָא ןייֵא ןוא רענעגָאװצענסיױא ןייא ץחרמ ןופ ןעמוקעג
 ןעטייז עֶלַא ףיוא רָאה ענרעבליז עטלהעצעג יד טמעקעצ ,רענעשַאװ

 עטָאּפַאק ענעסַאלטַא רָאנ עטקַאהעצ עגיד'בוט-םוי יד ןָאהטעגנָא ןוא

 טהעג ,קינעד ןעטיירב גיד'ארומ ן'טימ ?עטיה ענעשוילּפ סָאד ןוא

 וצ ,בוטש וצ בוטש ןופ ,לעפַאטנַאּפ יד טימ גידנערַאש ,םוא רע

 ,םידימלת ענייז ןעוועג לָאמַא עֶלַא ןענעז סָאװ ,םיתבדילעב ענייז עֶלַא

 | : ןייז ?חומ ךיז ,ןעטעברעביא ייז

 טימ טרהירעגנָא ךייא ךיא בָאה רעמָאט ! בוט-םוי טוג א --

 .המיתח א ךייא שניוו ןוא רעביא ךייַא ךיא טעב ,טרָאװ םורק ַא

 יי | .הבוט

 -- .'ןייז לחומ טָאג זָאל ,םתא םנ; :םהיא ןעמ טרעפטנע

 .ךַאקעל טימ רבכמ םהיא זיא ןעמ ןוא ןעציז םהיא טװב עינ



 :ד

 .חלגע-לעב לעוולעוו-חשמ בר

 רענייק סָאװ ,שנעמ ַא זיא חלנע-לעב א זא ,טניימ סָאװ רעד
 .תועט ַא טָאה ,תולג םהיא ןופ ןעדייל וצ ביוחמ טשינ זיא

 טנַאז --- "לעוולעוו-השמ בר, ; ןייֵלַא ןעמָאנ רעד .תולגע-ילעב ערעדנַא עלַא וצ ךיילנ טשינ זיא תלגע-לעב ?עוולעוו-השמ בר
 ןוא ,תיבה-לעב ַא דיא ַא די רע ןיא לבה ךסב ןוא .גונעג ןיוש
 י"שר טימ שמוח קוסּפ ַא טהעטשרעפ סָאװ דיא ַא ןוא ,תויתוא עניילק יד ןיא ןיירַא טקוק סָאװ דיא ַא ןוא ,טנעװַאד סָאװ דיא ַא
 ."םייח םימ ראב, ?עקיטש ַא ןעפערט ןָאק ןוא

 רעד וצ םינּפ ן'טימ קעװַא ךיז טלעטש ,עליישטַאפ רעטיור ַא םימ עדימַאלח עטעװעלָאמסרעּפ יד םורַא רע טדניב ,ןינמ ַא ָאד זיא'ס ןוא ,עמשטערק ַא ןיא רעדָא ,הינסכא ןייֵא ףיוא רע טמוק
 | .ןזח השעמ ,ךעלדיירד עלַא טימ רָאנ ,זָאנ רעד רעטנוא פעסיב ַא ןוא ?וק ןעּפ -מודרעפ גירעזייה ַא ףיוא וליפא ,על'החנמ ַא ּפִא טנעװַאד ,דנַאװ

 ןוא רעכיליירפ ַא אקוד דיא א פעוולעווחשמ בר ןזיא עבטנב
 -עגנָא טוג --- לעוויטש ,עגנַאל ַא דנעה יד ןיא ןעגעווטסעד ןופ שטייב ַא טימ ,דרע רעד יב עגנאל ַא רָאנ ,ענעטנעוויל ַא עדימ -ַאלח ַא ,ריא רעטוג ַא יװ ,רע טגָארט תואּפ ןוא דרָאב .עטַאוו -עפנָאפ ,גיסָאד עלעסיב ַא ןושל סָאד םהיא ייב סיוא-טמוק רַאפ -ךעד סָאװ ,ענעגָאלשעצ ַא רעדַא עטצעלּפעצ ַא יו ומכ זָאנ ַא ןוא ,ךילטיור-גידנעצנַאלג רָאנ ,ךעלב טשינ ,שעמ טשיג -- ֿלַאטעמ ןופ יו םהיא ייב ןיא םינּפ ַא .קנערק עטּפעלשרעפ ַא ,ץ7 רעצ -נַאג א ,קַאילוה ַא -- החמש ַא ףיוא ןוא ,רעגָאזלעטרעװ קיטש א
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 -תוזע ןייא ןוא ,ןָא טהעטש הלנע-לעב ַא יו ,עלָאמס טימ עטרימש
 | .םענייאניא תולנע-ילעב גיסיירד יוװ ,רע זיא םינּפ

 -השמ, טָאלג ןענָאז םהיא ןעלעטשנייַא ךיז רעצימע ןָאל
 ! רעכיז טשינ תויח ןזיא ,"לעוולעיו-השמ בר, טשינ ,"לעוולעוו

 -רָאד ַא טנעז רהיא ביוא ,הירב א טייז ,רעגײטשַא ,רעדָא
 ,ןהַאב רעד ייב ךיז ןעצעוקעװוַא טבורּפ ןוא ,תיבה-לעב רעניט
 ,לעולעוזהשמ בר ,רע תעב ,חלנע-לעב רעדנַא ןייֵא ףיוא ,לשמל
 ךֶא זַא טלָאמעד זיא ,ןענױשרַאּפ ףיוא סױרַא-טקוש ןוא ָאד זיא
 .םיסוס ענייז וצ ןוא הלנע-לעב םענעי ֹוצ ןוא ךייַא וצ העוו ןוא

 טעװ רהיא ןוא .ךיילג עטָאלב רעד טימ ןעכאנ ךייא טעװ רע
 טלָאז ,ןהַאב רעד טימ טמוק רחיא זַא ,ןעטנחעצ א ןעגָאזרעפ ןיוש
 -השמ בר ץיגרע ָאטשינ זיא יצ ,ןעהעזמורַא טוג םדוק ךייַא רהיא
 - .םיסוס ענייז טימ לעוװלעוװ

 טימ ךיז טפַאש עמ יו ,םחיא טימ ןעפַאש ךיז טבורּפ רעדָא

 -השמ בר ,?חומ עשז טייז, :טשינ םהיא טנָאז ןוא ,הלנע-לעב א

 -השמ בר ,ןייז חירטמ ךייא טעוװו רהיא, :רעדָא ?!לעװלעוו
 ןיא םהיא ייב טצעזענפיױױרַא ךיז רהיא טָאה ןוא ...."לעוולעוו

 יבא ייב טשינ טציז רהיא זַא ,ןעקנעדעג רהיא טפרַאדעב ,ןעגָאװ
 לעולעווהשמ בר ןא ןוא ,ןעלוולעווחשמ בר ייב רָאנ ,ןעמעוו

 זןַא ןוא ,ןעכירק רהיא טעוװ ,דיוב ןיא ןעכירק ןעסייה ךייֵא טעוו
 טעוו ,ןעגעקַא ,שטירָאּפ ךיז ןעצעזקעװַא ןעסייה ךייֵַא טעוו רע
 גראב :אףיורא ןהענ ןעסייה ְךייֵא טעוו רע זא ןוא ,ןעציז רהיא
 לָאז רע ןעמעװ ,תועד ןייק .ןהעג רהיא טעוו ,סופדוצ הליחמ
 זא ןוא .ןעגָאז טשינ םהיא רהיא טעװ ,ןירַא ןעגָאװ ןיא ןעמענ
 טעװ רהיא .ןעפלעה טשינ ךייַא ךיז טעוװ ,ןעגָאז םהיא טעוװ רהיא
 ,ןערחעג ןייז טעו ןוא סיפ זיב ּפָאק ןופ טלעדיזענּפָא ןערעוו ךָאנ
 .נעוו ןעטימ ןיא ןעגָאװ ןופ ןעצעזסױרַא טשינ ךייַא טעװ רע זַא

 יקַאט רָאנ ,לעולעווהשמ בר טשינ זיא םעד ןיא גידלוש

 טרהיפ ױזַא ,ןעשנעמ ַא טגעיוורעפ עמ ױזַא יו .אפונ טדָאטש יר
 ,שי ןעצנַאג ַא םהיא ןופ טכַאמענ טָאה טדָאטש יד .ףיוא ךיז רע
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 -טורפ ןייז טימ ךיז טמהירעב ,הרות ןייז טימ םורָא ךיז טנַארש
 ןיא ,רעטעפ ןייז זיא שיקעל ןַא ,רע טניימ ,טייקשידיא ןוא םייק
 טכַאמ ,רעדנוזעב ןעכילטיא טלעדיז ןוא ּפָאק ן'פיוא ןעמעלַא טכירק
 .ךיילג עטָאלב רעד טימ םהיא

 טחיא ןעמ טפור -- !הרותב הבותכ אל רשא חכט ַא --
 טימס .רעייפ רַאֿפ יו ,םהיא רַאפ ךיז טיה עמ ןוא םדָאטש ןיא !

 -תנכס .רעכיז טשינ םהיא טיס ןעמ ןיא טרָאוו גירעביא ןייַא
 ! תושפנ

 זיא סָאד -- ,רעכלעזַא ןאהראפ זיא רהָאי ןיא גָאט ןייא רָאנ
 ןייז רחיא טנָאק טלָאמעד סָאװ -- רֹוּפכ-םֹוי ברע ןופ גָאט רעד
 וצ טמוק רע ,הברדא .ןעּפעשטַאז טשינ ךייא טעוװ רע זַא ,רעכיז
 -אק רענענירטסויפ רענידנעקאנק ַא טימ רעניד'בוט-םוי ַא ךייַא
 ןעסייו ם'נופ .ּפָאק ן'פיוא טעקשאק םעיינ ַא םימ ןוא עטָאּפ
 טימ טנעלענּפָא ,רענלָאק רעטיירב רענדָאמ ַא סױרַא-טקוק דמעה
 ןעשעמ-ןעכעלב ןייז ףיוא .זלַאה ן'פיוא ןעקע עניכעציּפש ייווצ
 רע טמוק ןיילַא ןוא ,/בוט-םוי, טרָאװ סָאד ןעסָאגעגסױא זיא םינּפ
 ,ןעטעברעביא ,"בוט-םוי טונ, ןעטיירב ַא טימ ןעכילטיא וצ ןיירַא
 : ןייז ?חומ ךיז

 =רהירעגנֶא ךייא ךיא בָאה רעמַאט ! בוט-םוי טּוג ַא --
 6 ךייַא שניוו ןוא רעביא ךייא ךיא טעב ,טרָאװ םורק ַא טימ
 .הבֹוט המיתח

 -- ."ןייז ?חומ טָאג א ,םתא םִגמ :םהיא ןעמ טרעפטנע |
 ךַאקעל טימ דבכמ םזיא זיא ןעמ ןוא ןעציז םהיא טעב עמ ןוא



 .ה

 .רערהיפ-רעסַאוװ רעד ענַאס

 דיב רמוחכ ,דנעה יד ןיא רימ ייב זיא טדָאטש עצנַאנ יד --
 ותוצרבו רצקמ ותֹוצֹרְב .ןענָאװ ַא ןיא לעדרעפ א יוװ --- רצויח
 ייז חור ַא .,רע טהעטש --- רע ליוװ ,טהענ --- רע ?יוװ --- רצפמ

 יז ןעלָאז ,רעסַאװ ייז ןעליוו .םיתב-ילעב יד ,ןיירַא ןעטַאט ןיא

 תחרק ןעקנירט ייז ןעלָאז -- טינַא .ילבערג יד ןעכַאמ טכערדוצ

 -רעסאוו םעד ענַאס וצ תונעט ןייק ןעבָאה טשינ ןוא תיעיבר טימ
 "! רעסַאּוו ,ענַאס בר !רעסאװ ,ענַאס בר, : רערהיפ

 ךיז טימ רערהיפרעסַאו רעד ענַאס סיוא ךיז ט'הנעט ױזַא
 גידנעסיימשרעטנוא ןוא ,לעסעפ ןענידעל ן'פיוא גידנעציז ,ןיילַא
 ןעהעטש ייז יו ,סעט'תיבה-לעב יד רעביא רע טמירק ,לעדרעפ סָאד

 וצ עדעי םהיא ןעּפעלש ןוא רעזייה ערעייז ןופ לעווש רעד ייב

 | "! רעסַאװ ,ענַאס בר !רעפַאװ ,ענַאס בר, :ךיז

 !ןיא ענַאס .טרָאװ ערעדנַא סָאד טשינ ייז טרעפטנע ענַאס
 + *רעפ ן'טימ רעיא רָאנ רע טדער ןעדער .רענייווש ַא דיא ַא ל?לכב

 רע טנָאז ,לעסעפ ן'פיוא גידנעציז .ןיילַא ךיז טימ רעדָא ,לעד
 ןעשיווצ טמוק רע זַא ןוא ,לעטיּפַאק ַא ךָאנ ?עטיפאק א םילהת

 טנָאק רהיא ,ןעלדיז םהיא טנָאק רהיא .רע טנייווש ,ןעשנעמ

 רעסַאװ רע טָאװ  ,סנייא ץלַא זיא םהיא רַאפ --- ןענע'הפנח םהיא

 רע טָאה .עשזייד עלופ א ןעסיגנָא ךייא רע טעוװ --- ?עסעק ןיא
 ,ךיז ןעּפַאח .,ןעגרָאמ זיב טנייה ןופ ןעדער רהיא טנעמ --- טשינ
 סָאד -- לעדרעפ סָאד ןוא ךיז ךייַא בעילוצ ןייז בירקמ ,ןעפיול

 .ביוחמ טשינ רע זיא
 ןעדלינ ייווצ יד זיא ,גָאטיירּפ טמוק סע זַא רעבָא רַאפרעד |
 ןעביילב רע טעװ -- טינַא ,ןייז ןומ סָאד --- שטעליוק ן'מימ
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 -ךָאמ זיב טרָא ם'נופ ךיז ןערחיר טשינ ,בוטש רעיא ןעבענ ןהעטש
 וצ טשינ טָאה רהיא זַא ,ןעסיוו טעװ סָאג עצנַאנ יד זַא ױזַא ,ןעג
 ...רעסַאװ רַאפ רערהיפרעסַאו םעד ןעלהָאצ

 ןיילא .רערהיפרעסַאװ רעד ענַאס רעד טָא דיא רענדָאמ ַא
 ןופ קילבּפָא םעד טּפַאח ,רעקניבָארג ַא ןוא רעקניצרוק ַא רע זיא
 פעצלעּפ שי'יונ ַא רע טנָארט ןענָארט .רעסַאװ טימ לעסעפ ןייז
 גידנעטש םהיא ייב ןענעז ?עוװיטש יד .?עטיה-ןעסיומש ַא טימ
 רעטניוו .,ןעדנובעגמורַא ?עקירטש ַא טימ--- סעוװילָאח יד ,בורח
 עסיורג טימ דנעה יד ףיוא סעקשטנעה ענעטכַאלפעג רע טגָארט
 ןוא ,סיסנָאװ ןופ םינמיס רָאנ ,עבלַאה רע טָאה סיִסנָאו .רעכעל
 רעכעה יו ,טשינ טהעז ןוא ךילדנילב טקוק ,עניילק רע טָאה ןעגיוא
 .טנוּפש ם'נופ טעקסעלּפעגסױא םהיא ייב דרעוו רעסַאװ בלַאה

 ,טרעטסַאלפעג טשינ ןענעז ןעסַאנ יד סָאוװו ,רַאפרעד זיא סָאד
 ןענעז רעדער יד תמחמ ןוא ; רעהַא ןוא ןיהַא עלעגעוו סָאד טצנַאט
 ,ליימ ַא רַאפ ןערעה ןעמ ןָאק ,טרימשענ טשינ לָאמנייק םהיא ייב
 סױרַאןעמוק .,?עסעפ ן'טימ טרהָאפ רערהיפרעסַאװ רעד ענַאס זַא
 רעדנַא ןייֵא טימ עכילטיא ,ןעגעקַא סעט'תיבהילעב יד םהיא וצ
 | : הנעט

 ! רעסַאו טימ עשזייד עבלַאה ַא ןעסָאנעגנָא רימ טָאה רהיא ---
 ? ךעסַאװ לָאמַא ךיוא רימ ןעגנערב ןיוש רהיא טעװ ןעוו ---
 -טנע ,ןעגיוא עכילדנילב עניילק יד טימ ייז ףיוא םקוק ענַאס

 .ןעמ טניימ םהיא טשינ יװ ךיילג ,טרָאװ עטייווצ סָאד טשינ טרעפ
 טרייל עמ ןוא טדָאטש ןיא םהיא ןעמ טפור -- ! ?זמ"טילש ---

 .םנהיג םעד םהיא ןופ

 רערהיפרעסַאו םעד ענַאס ןעמ ףרַאד רהָאי ןיא גָאט ןייא רָאנ
 -םוי ברע ןופ גָאט רעד זיא סָאד .רעסַאװ ןעגעוו ןענַאמרעד טשינ
 .רוּפכ

 ץלַא םהיא ייב ןערעוװ גָאט ןעבלַאה זיב רקובה רואכ ןופ
 ךיז ןופ ּפָארַא-טפרַאװ ענַאס ןוא ,רעסַאװ טימ טליפעגנָא סעשזייד
 -"תבש יד ןָא טוהט ,לעטיה-ןעסיומש ן'טימ לעצלעּפ עשי'יוג סָאד
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 - ןיֵא .טעקשאק םענערָאקנילַאק ן'טימ עטָאּפַאק ענערַאגנַאק עניד

 "עב ַא יװ סיוא רע טהעז ,רעטמעקענוצ ַא ןוא רענענָאװצעגסיוא

 םהעג בוטש וצ בוטש ןופ .הּפוח רעטייווצ רעד וצ ןמלא רעטרהָאי

 : ןייז ?חומ ךיז ,ןעטעברעביא סעט'תיבה-ילעב ענייז וצ רע

 טימ טרהירעגנָא ךייא ךיא כָאה רעמָאט ! בוט םוי טוג ַא ---

 המיתח ַא ךייַא שניוו ןוא רעביא ךייֵַא ךיא טעב ,טרָאװ- םורק ַא

 .הבוט

 -- ."ןייז לחומ טָאג זָאל ,םתא םנ, :םהיא ןעמ טרעפטנע

 .ךַאקעל טימ דבכמ םהיא זיא ןעמ ןוא ןעציז םהיא טעב עמ
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 .חינשמ-לעב לאפר

 ,גנוטכא טיג רע .חיגשמ ַא זיא ?אפר
 גנוטכַא טינ רע .גנידסלַא ףיוא 4 גנוטכַא רע טיג סָאװ ףיוא

 ןוא טעקַאנ ןהעג טשינ ןעלָאז רעדניק יד ,הרות דומלת רעד ףיוא
 טשינ טרָאד ןעלָאז טייל עמערָא ,םילוח-רוקיב ן'פיוא ; סיפרָאב
 ,םירוחב יד ףיוא גנוטכַא רע טיג טנייה ;רעגנוה ןופ ןהעגסיוא
 סָאװ ןעבָאה ןעלָאז ייז ,ןענרעל ןוא שרדמה-תיב ןיא ןעציז סָאװ
 ףיוא טַאלנ ןוא .,לעוויטש ענעסירעצ ןיא ןְהעג טשינ ןוא ןעסע וצ
 ףיוא ןעבָאה ןעלָאז ייז ,גנוטכַא רע טיג טדָאטש ןיא טייל עמערָא
 .בוט-םוי ףיוא ןוא תבש

 ,רעזייה יד רעביא ןעגעווטרעייז ןופ סָאד טהעג יקַאט ןייֵלַא רע
 ,תונותח ףיוא ןענעווטרעייז ןופ ףיונוצ םמענ ,סעקיּפָאק טביולק
 טזָאל ,תוחמש ערעדנַא ףיוא ןוא ס'נבה-ןוידּפ ףיוא ,ןע'תירב ףיוא
 טגעירק ןוא גידעבעל ןופ ןוא טדיוט ופ טסייר ,םענייק ךרוד טשינ
 .טייל עמערָא "ענייז , ראפ ךיז טגָאלש ןוא ךיז טלעדיז ,ךיז

 תבש ברע ןוא .ןעקעטש ַא טימ םוא רע טהעג ךָאװ עצנאג ַא
 -ַאד םעד ןיא ..סעציײלּפ יד ףיוא קַאז ַא טימ -- בוט-םוי ברע ןוא
 פעקיטש ַא : טָאה רחיא סָאװ ןיירַא םהיא רהיא טפרַאװ קַאז ןעגיז
 -רעגוא ןייֵא ,?עפָאטרַאק םענעקַאבעג ַא ,ףוע ןייַא ןופ עקלוּפ ַא ,טיורב
 .חרוחס א זיא גנידסלַא --- ?עדנייב ַא ,עקלעביצ ַא ,לעבָאנק ַא ,עק
 ןיירַא קַאז ןיא ןעלאפר בר ןיירַא טשינ טפרַאװ ,הברדא ,טבורּפ ןוא
 טעוו רחיא זַא ןוא ,טלעדיזעג ןענירק רהיא טעװ ,טשינ טשינרָאג
 ןיא ןעגנערבניירַא ךָאנ םהיא רהיא טנָאק ,ץ'הנעט'סיוא ןעלעטש ךיז
 .ןעקעטש ן'טימ ןעבעג ךייַא ןָאק רע ןוא ,סעכ
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 ,רעקסוװעיַאלָאקינ ַא ,טָאדלָאס רעטנעידעגסיוא ןייֵא זיא ?אפר
 זַא .טַאדלָאס ַא יוװ ,טהעג ןוא ,ענורטס ַא יוװ ,ךיילג ךיז טלַאה ןוא

 ,עטָאּפַאק רעד רעטנוא םהיא ייב ןעהעז רהיא טנָאק ,טליוו רהיא

 ענייא :ןעלַאדעמ ייווצ ,ןעיַאלָאקינ ןופ לַאדעמ ַא ,לעבייל ן'פיוא

 ןעלהעצרעד וצ טָאה רע ןוא .ענעזנָארב ַא ערעדנַא יד ,ענרעבליז ַא

 ןאוו רָאנ .תוישעמ טימ תוישעמ ןעשטיווָאלװַאּפ יַאלָאקינ ןופ

 ױזַא ךיז ףיוא טָאה רע זַא ,תוישעמ ןעלהעצרעד וצ טייצ רע טָאה

 ! חינשמ ַא שנעמ א -- טייקניניילק א 4 טײברַא ?עיפ

 רענייק טסייוו -- חינשמ א רַאפ טכַאמענ םהיא טָאה רעוו

 ןייז רַאפ רע טמוקעב ?לעיפיוו ןוא םהיא טלהָאצ רעו .,טשינ

 רענייק ןוא טשינ טסייוו רענייק .טשינ רענייק טסייוו --- טײברַא

 .םהיא טבילג עמ .ןובשחו ןיד ןייק םהיא ייב ּפֶָא טשינ טמענ

 ןענעמ --- טייברַא ןייז רַאפ טנעידרעפ לאפר סָאוװ זַא ,טסייוו עמ

 ךיז ףיוא רע םורָאװ ,ןעגעמרעפ רעייז ףיוא ןעבָאה םיאנוש יד סָאד

 רהיא זַא ,גנַאנ םעד טימ טהענ רע ןוא .טשינדַאנ ףרַאדעב ןיילַא

 ,רסומ ןענָאז ךייא ןעניגרעפ ךיז ןָאק רע .טשינרָאג ךיוא טפרַאדעב

 ןיא תעב ,סָאװ טסייוו חור רעד ףיוא דלעג סיוא טיג רהיא יַאמל

 זיא טלעוו עצנַאנ יד .טייל עמערָא לעיפ ױזַא ָאד ןענעז טדָאטש

 .ןענעוו ס'טייל עמערָא יד ןופ רָאנ ןערָאװעג ןעפַאשעב םהיא ייב
 ןוהט ּפַאט ַא סע רע טעװ ,שובלמ יינ ַא ךייא ףיוא רע טהעזרעד

 ןעמענ טעוװ ןוא ?? טסָאק סָאװ, :ןוהט גערפ ַא ךייַא טעװ ןוא

 -רעד טנָאקעג ןעמ טלָאװ טייל עמערָא לעיפיוו ,ךייַא ןענעכערסיוא
 ַא ,תירב א ,הנותח א ףיוא ןהעג וצ רע טמוק ,ןעדיילקסיוא טימ

 םהיא טמוק סָאװ ,עטשרע סָאד זיא ,החמש ַא ױזַא רעדָא ןבה-ןוידּפ

 הדועס אזַא טימ ןעמ טלָאװ טייל עמערָא ל?עיפיוו , : ןעניז ן'פיוא

 םלוע רעד טעווװ ןעוו ,ּפָא-טרַאוװ רע ןוא .,..?4? ןעועדָאהנָא טנָאקעג

 יד ןעמענפיונוצ ןענָאק לָאז רע ידכב ,ךיז ןהעועצ ןוא ןעשטנעבּפָא
 ,טייל עמערָא ענייז רַאפ ךעלקיטש ענעבילבעגרעביא

 רע ןוא ,טשינ רענייק טסייו סָאד -- ?רע ןזיא טלַא יוװ

 רהיא זַא .ךילביוט לעסיב ַא ןיוש זיא רע .טשינ ךיוא --- ןיילַא
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 ףיוא ךיז רע טיירשעצ ,טשינ טרעהרעד רע ןוא םהיא וצ טדער
 טזומ רהיא ןוא ,"גיוא טוג ַא ּפִא םהיא טכערּפש רחיא,, זַא ,ךייַא
 ַא טייצ עטצע? יד םהיא ייב זיא היאר יד ךיוא .רעכעה ןעדער
 ץטימ טּפַאט ןוא ךיילג רע טקוק ,טהעג רע זַא .ןעגָאלשעג לעסיב
 טינ עמ ןַא ןוא ,ףרַאד עמ ואוו ,ןיהַא רעבָא טפערט רע .ןעקעטש
 ,ךיז רע טרעזייב ,טשינ םהיא טיג עמ זַא ןוא ,רע מהעזרעד ,םהיא
 : ןעקעטש ן'טימ טּפָאלק

 ,טָאנ ןעקנַאד ,ןעסערפעגנָא ךיז טנייה ןיוש טָאה רחיא ---
 .לעסָאריּפַאּפ ַא ךיז רהיא טרעכיור טציא ןוא ,טעקָאילזעגנָא ןוא
 זַא ,רהיא טסייוו סָאד ןוא !טוג ץנַאג ,ערה-ןיע ןייק ,זיא ךייַא
 ישַאװ ָארדַאי ,ן;} ןעטכענ ןופ ךָאנ ןעטסַאפ טייל עמערָא עניימ
 ...ןיקשטַאק

 רהיא טימ דבכמ זיא רע סָאװ ,חללק עשי'נוי ןייז זיא סָאד
 -ענסױרַא זיא ףיורעד סיּפע םהיא ןערעפטנע .סיורג ןוא ןיילק
 ..רעטרעוו ערעגרע םהיא ןופ ןערעה ךָאנ ןָאק עמ -- ןעפרָאװ

 םהיא ףיוא ןעמ טגָאז --- !שינעקישנָא ןימ ַאזַא ךייַא טַאנ --
 טעוװ רעמָאט ,םהיא ןופ סיוא ךיז טלַאהעב עמ ןוא ,טדָאטש ןיא
 ,ןעניפעג טשינ רע

 -רעביא ןעמעלַא ייז טָאה רע .טשינ רע טָאה רעדניק ןייק
 טימ סיוא םהיא ןעטלאה סָאװ ,ךעלקינייא רָאנ םָאה רע ,טבעלעג
 ךיז לָאז רע ,טייקכילגעמ יר םהיא טיג סָאד ןוא --- תורצ עסיורג
 טכַאנ יו גָאט ןוא טייל עמערָא ענייז וצ ןעבענּפָא ןעצנַאגניא ןענָאק
 -ץד ,זעסייר ,ןעּפעלש ,ןעווערבעשז ,טדָאטש רעד רעביא ןהעגמורַא
 -לעש ןוא ךיז ןעלדיז ,ןירַא רענייב יד ןיא ךיז ןעסענייַא ,ןעשטוק
 .שי'נוי ףיוא ךיז ןעט

 -פעב רעזנוא סָאװ ,ןאהרַאפ זיא רהֶאי ןיא גָאט ןייא רָאנ
 -םוי ברע ןופ גָאט רעד זיא סָאד .םלוע םעד הורדוצ טזָאל חיגשמ
 | .רוּפכ

 ,ןעטכענ ןופ ךָאנ טייל עמערָא ענייז טגרָאזעב ןיוש טָאה רע
 טימ ןעזיוועגסיוא ,טדָאטש רעצנַאג רעד טימ טגעירקעגרעביא ךיז



 םמולע-םולש 214

 עמערָא זַא ,תווּפכ ןענָאלש ךיוא ןעפראדעב טייל עמערָא זַא ,תויאר
 סע -- ךיז ןעטפַאפרעפ וצ סָאװ טימ ןעבָאח ךיוא ןעפראדעב טייל
 טציא ןוא ...! יקשטַאק ישַאװ ָארדַאי ,נָאט רענילייה ַאזַא טהעג
 רעד רעביא סיפ עקסטַאדלָאס עטלַא ענייז טימ רע טרישרַאמ
 טימ ,גיד'בוט-טוי ,ןעקעטש  ַא ןהֶא ןוא קַאז א ןהִא ןיוש ,טדָאטש
 ןוא .טסורב רעטיירב רעד ףיוא ןעלַאדעמ יקסוועיַאלָאקינ עדייב

 רע טהעג ,םייה רעד ןיא טזָאלעג רע טָאה ןעקעטש םעד תמחמ

 ,םלוע םעד ןעשעברעביא ,בוטש וצ בוטש ןופ ,דנעוו יד ייב טרַאה

 : ןייז ?חומ ךיז

 טימ טרהירעגנָא ךייַא ךיא בָאה רעמָאט ! בוט-םוי טוג ַא ---

 המיתח א ךייא שניוו ןוא ,רעביא ךייא ךיא טעב ,טרָאװ םורק ַא
 .הבוט

 -- .'ןייז ?חומ טָאנ זָאל ,םתא םנ, :םהיא ןעמ טרעפטנע

 .ךַאקעל טימ דבכמ םהיא זיא ןעמ ןוא ןעציז םהיא טעב עמ



1 

 .רָאטַאנרעבוג"יצענ

 "תיב ןעטלַא ןופ שמש רעד זיא סָאד --- רָאטַאנועבוג-יצעג
 .שרדמה

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ םישרדמ-יתב עלַא ןיא ,םוטעמוא

 ףעזנוא ןופ שמש רעד יצענ .םישמש --- םישמש יד רשפא ןענעז

 גָאו סָאװ .שמש יו ,תיבה-לעב רהעמ זיא שרדמה-תיב ןעטלַא

 .םיתב-ילעב עלַא רעביא תיבה-לעב זיא רע ?ךיא

 רע .שרדמה:-תיב ןיא ןעטלעוו ןייק ןערהיפ טשינ טזָאל יצעג
 ."עג ןעדער רהיא טליו .שודק-םוקמ ַא ןיא ?הוש ַא זַא ,טגָאז
 ןעסעומש רהיא טליו .קרַאמ ןיא ןהעג רהיא טנָאק -- טפעש
 רהיא טעוװ ןפוא םושב .ץחרמ ַא ,לידבהל ,ָאד ןיא --- עקיטילָאּפ

 זובש וליפא ןעדער ןעזָאל ךייֵא לָאז רע ,ןע'לעוּפ טשינ םהיא ייב

 דובכ ןייק טשינ טנעל סָאװ ,דיא ַא ןיא יצעג .,שינעמענסיוא וצ

 דנַאוװ-חרזמ ןיא ןָאנעבױא ןהעטש ךייֵא טנָאק רחיא .םענייק ףיֹוא

 ,תילט ץ'פיוא תורטע ענרעבליז ןהעצעבעיז ןעבָאה ךייַא טנעמ ןוא
 -סערג רעד ןייז ךייַא טנָאק רחיא .לטב טשינ ךייַא רַאפ רע דרעוו
 רָאנ רהיא טליוו ,ןיילַא ?עשעה-עשוהי בר ,טדָאטש ןופ ריבג רעט
 ןחלש ן'רעביא ץעז ַא רהיא טרעהרעד ױזַא ,טרָאװ א ןעדערסיוא
 .טביוטרעפ דרעוו רחיא זַא -- ?! אששש , יירשעגנ ַא ןוא

 ןוא עפאש-שרדמה-תיב רעד ןופ רפס ַא ןעמענ טבורּפ רעדָא
 ן'יצעג ןופ ןעבָאה רהיא טעוװו ,טייצ רעד וצ ןעננערבקירוצ טשינ
 .ןויזב ןעטסערג םעד

 לע תורנ טנופ יצח א הרותח-תילע וצ תבש רדנמ טייז רעדָא
 טשינ טליוו ןוא ,טייל עמערָא ףיוא תוטורּפ י"ח רעדָא ,שרדמ-תיבה
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 טלַאה רהיא ןעדייס .רעצעזנָא ןייֵא ןיוש רהיא טנעז --- ןעבעגּפָא

 .ַאקירעמַא ןייק ךיז ןעזָאלקעװַא ןוא ןייז רקוע ייב

 ַא םימ ץיצעג ןעקיש ךיז ןעלעטשנייַא רעצימע זָאל רעדָא

 -סיוא רע טעוו ,שרדמה-תיב טימ ךייש טשינ זיא סָאװ ,תוחילש

 : ןוחט גָאז ַא ןוא ןערעה

 -- !ןיילַא טעג ןוא חירטמ ךיז טייז ? רהיא טָאה סיפ ---

 .יצעג זיא שנעמ ַאזַא טָא

 תוזע טימ ןעטערטסיורא ךיז ןענעוורעד סָאװ ,עניצנייא יד

 ,ךעל'מירוחב עװַאקיצ .גרַאװגנוי רָאנ זיא ,שמש םעד יצעג ןענעק

 םעד רע טָאה ייז ןופ --- םיצקשיטדָאטש ,םיסדנוק ,ךע?גנוי"רדח

 ייז ;טשינ ןעדיא ןייק טוהט עמ סָאװ ,םהיא ןעוהט ייז .טדיוט

 ייז .טשינ טהעז רענייק זַא ,סרעדנעטס יד רעביא םהיא ןערהעק

 ןעּפינקרעפ .סַאפטנַאה ם'נופ רעסַאװ סָאד סױרַא םהיא ןעזָאל

 -שררמהיתיב יד היוא בלח ןָא םהיא ןעּפַאק .,ךוטנַאה םעד םהיא

 -להק עלַא ןופ "ןקדוּפ םוקי, ןעטייווצ םעד סיור -ןעסייר .תורמג

 ,ןענעפע טשינ לָאז עמ רודס ַא רַאפ סָאװ זַא ױזַא ,םירודס עש

 ."ןקרוּפ-םוקי, ןייא טימ רָאנ רע זיא

 ענעטינשעגּפָא יצעג טָאה סעקינ'הרבח-עסייוו עגיזָאד יד ןופ

 ןעצימע רע טעוו רעמָאט ,ךָאנ ייז טקוק רע ןוא ! םנהיג םעד ,רהָאי

 ןיוש ךיז רע טנעכער ,ןַאמ-הרבח ַא טקַאּפעג רע טָאה ןוא ,ןעקַאּפ

 ,לייב ַא טימ רנעה ס'יצעג ןופ סױרַא .עלַא רַאפ םהיא טימ ּפָא

 יַּמִא טוג ךָאנ טסייה --- רעיוא ןייַא ןהֶא רעדָא גיוא יולב ַא טימ

 טימ תודע-תיבג ,תוקזחמ עגנַאל טנייפ טָאה יצעג .ןעטינשעג

 -- םותי רעמערָא ןייֵא ,לעננוי ַא ס'דיננ ַא : טעקווארּפס עטסוּפ

 ! ןעלַאפרַאפ ,טשטַאּפעגסױא
 ןעמ ןָאק ,דנַאה ַא ּפָארַא טזָאל רע זַא .ןעשטַאּפ ןָאק יצעג

 החּפשמ ַא) רבכנ ַא דיא ַא .טלעוו רענעי ןופ ןעדייז םעד ןעהעזרעד

 רַאפ רהיא טעװ ,קוק ן'פיוא ,ױזַא וליפא שטָאח ,(םירובנ ןוֿפ

 יסיוא ,רַאד .ןעשָארג ענעכָארבעצ ייווצ ןייק ןעבעג טשינ םהיא

 ,עצרַאװש ,עבָארג ייווצ תואּפ רָאנ ,רענייב ןוא טיוה ,טנעקירטעג
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 עצראווש טימ ,רעטָאט ַא יוװ ץרַאװש ,רעצרַאװש ַא רע זיא ןײלַא ןוא
 ,ןיירַא םינּפ ןיא ךיילנ ןעקוק טשינ ןענַאק סָאװ ,עזייב ,ןעניוא

 -נָאװ ןוא עטגעלרעפ ַא זָאנ ַא ,ענעלַאפעגנייַא ןעקַאב .ּפָארַא רָאנ !
 םענייאניא ןעכַאז עלַא יד .ּפָארַא עטזָאלעגוָארַא ,עצרַאװש סיס
 ןָאק ןוא סינ ַא ןעבעג ליװ רע רעדָא זַא ,קורדנייַא םעד ןעכַאמ
 רעדָא ,טשינ ליװ ןוא ןעגָאז וצ סיּפע ךייֵא טָאה רע רעדָא ,טשינ
 ,עשר ַא ,ער ַא טָאלנ זיא רע

 --- .טדָאטש ןיא םהיא ףיוא ןעמ טגָאז -- ! עשורמ עשר ַא --
 -השעי-החמ ַא ,קינ'סיעכהלדוצ ַא דיא ַא ,האירב ענעסעגעגנייַא ןייַא
 .ליו רע סָאװ טוהט ,ראחרעביוא ןייק ךיז ףיוא טשינ טָאה ,קינ
 --- ןעכַאמרעפ רע לי .רע טנעפע --- ?הוש יד ןענעפע רע ליוו
 רַאפ ןעהיצסיוא ךיז ןעמ ףרַאד ,רעטניו טמוק .רע טכַאמרעפ
 סע ןַא ,לָאמַא ןוא .שרדמ-תיב סָאד ןעצייהכרוד לָאז רע ,םהיא
 .רָאב ַא ןיא ,?ידבהל ,יוװ ,ןעצייהנָא ךייַא רע לָאז ,ןָא םהיא טמוק

 -ַאֹל םהיא לָאז יצעג ,ןהעגסיוא ןַאמערא ןייֵא זָאל ,רענײטשַא

 ןייק טשינ ןיא להוש ַא6 .שרדמ-תיב ןיא ןעגיטכענרעביא ןעז

 ַא ןהֶא ןעסיורד ןיא סױרַא-טביירט ןוא רע טגָאז -- ?!שדקח
 .תונמחר ןעּפָארט

 יד יצענ טרהיפ ,םיארונ:םימי ןופ טייצ יד טמוק סע זַא
 ןעפרָאװעג ךייַא ףיוא רע טָאה .המר דיב שרדמ-תיב ןיא הלשממ
 ןהוז רעייַא זַא ,םהיא ייב ןע'לעוּפ טשינ רהיא טעוװ ,ןחמוא ןייַא
 ;טליו ר ח י א ואוו ,ןעטרָאד ןעציז ןעלָאז םעדייא רעיא רעדָא
 ןוא .ליו ר ע ואוו ,טרָאד ןעציז ןיוש ןעלעוו ייז זַא ,רעכיז טייז
 ךייַא ןעמ טעװ ,תונעט טימ יאבג םֹוצ ןעמוק טעװ רהיא זַא
 : ןערעפטנע

 ,רָאטַאנרעבוג םוצ טהעג ---

 םעד יצעג ןעמ טניימ סָאד זַא ,ןעסיוו ןיוש רהיא טפרַאד
 ןעגיוא יד רעטניח ןוא ,"וד, םהיא ןעמ טגָאז ןעגיוא יד ןיא .שמש
 ,"ךָאטַאנרעבונ , םהיא ןעמ טפור
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 לָאז רע ,טליוו רחיא .נורתא ן'טימ תוכוס זיא ענעגייא סָאד
 טָא --- רעהיופ סָאװ ןיירַא הכוס ןיא גורתא םעד ןעגנערב ךייַא
 ןָאטיירש רהיא זַא ןוא ;טשינ רע ליוװ ,טליוו רהיא ל?ייוו אקוד
 : רעכעה ךָאנ רע טיירש ,םהיא ףיוא

 -ענ רהעמ ךייא ףיוא בָאה ךיא !ןעטרַאװ טנָאק רהיא ---

 | '! טרַאװ

 עלעקנעב א וצ םהיא טלעטש ןוא ןיירַא ?הוש ןיא רחיא טמוק
 : יאבנ רעד ךייא טגָאז ..יאבנ ן'ראפ

 ? רָאטַאנרעגבונ ַא טימ ןוחט ןעמ ןָאק סָאװ ---

 ןיא ױזַא ןוא .תונעשוה יד טימ הבר-אנעשוה זיא יױזַא ןוא
 .טימ חסּפ ,רענַארג ן'טימ םירוּפ ,ךעלטכיל-הכונח יד טימ הכונח

 גנידסלַא .יצעג זיא םוטעמוא .סנירג טימ תועובש ,הרומש-הצמ
 עצנאנ יד טרהיפ שמש רעד יצענ .דנעה יד ןיא ן'יצענ ייב זיא

 .טרָאטש רעד רעביא טניטלעוועג ,טדָאטש

 ,טדייל טרָאטש יד .תולג םהיא ןופ טדייל טדָאטש יד ןוא
 תבש טמוק .לַאנ ַא טָאה שגעמ ַא .ןעדייל טשינ ליװ עמ שטָאח
 להוש ןיא ףיונוצ ךיז טביולק עמ ,בירעמל החנמ ןיב ,בוט-םוי רעדָא
 ארומ ןייק ןעמ טָאה ,טשינ טנעװַאד עמ ןמז-7כ .טסעומש עמ ןוא

 טמוק .יירפ ןוא קנארפ ןעסעומש ןָאס עמ ןוא שמש ן'רַאפ טשינ
 -נַא ם'ייב סנייא ךיז ןעמ טנערפ יצעג-תולנ ףיוא ףױרַא ןעמ

 םעד ךיז ףיוא ןעגָארט ןעמ םעוו ןענַאװ זיב ?יתמ דע, :ןערעד
 ? ןוחט ןעמ ןָאק סָאװ .ןעמ טביילב ייברעד ןוא ..."? תולנ ןעניזָאד
 !  ַאחיַאח ,רָאטַאנרעבוג ַא עשר ַא ייהעלע

 -ַאנרעבוג-יצענ סָאװ ,ןאהרַאֿפ זיא רהָאי ןיא נָאט ןייא רָאנ
 .גָאט ןעבלַאה א רָאנ ,גָאט ןייק טשינ .עשר סיוא דרעוװ רָאט
 ן'כָאנ דלַאב ,דוּפכ-םוי ברע ןופ נָאט רעד זיא סָאד .העש עכילטע

 להוש ןיא ןעמוק טעװ םלוע רעד רעדייא ,ןענווַאד ןעניהירפרעדניא

 .תוקלמ ןענָאלש םהיא ןופ ןעזָאל ךיז ןוא החנמ רעסיורג רעד וצ

 ןיא רע ,רָאטאנרעבונ סיוא ,שמש סיוא יצעג דרעוװ טלָאמעד
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 יד טזָאלעצ ,בוטש וצ בומש ןופ טפיוֿפ ןוא גיד'בוט-םוי ןָאחטעגנָא

 .ןייז לחומ ךיז ,םיתב-ילעב יד ןעטעברעביא ,תואּפ עצרַאװש עבָארג

 טימ טרהירעגננָא ךייַא ךיא בָאה רעמָאט ! בוט-םוי טוג ַא ---

 תמיתח ַא ךייַא שניוו ןוא רעביא ְךייַא ךיא טעב ,טרָאװ םורק ַא

 .חבוט

 זָאל ,םתא םנ, :לױמ ןעבלַאה א טימ םהיא ןעמ טרעפטנע

 רבכמ םהיא זיא ןעמ ןוא ןעציז םהיא טעב עמ --- ."ןייז ?חומ טָאג

 .ךַאקעל טימ



 יח

 .ררוי רעד לעפיז

 ךיליורג ַא טימ ןיוש ,רעסַאלב ַא ,רוחב רעטלַא ןייֵא זיא לעסיז

 -רעל סָאװ ,םירוחב עַלַא טימ שרדמ-תיב ןיא טציז רע .,לעדרעב

 טלַאה רע ,ױזַא טַאלג טציז רע .טשינ טנערעל ןילַא רע רָאנ .ןענ

 .דרוי ַא זיא רע .רערנעלע ןייֵא זיא רע .שרדמה-תיב ןיא ףיוא ךיז

 -ענ רענעלַאפעג ַא ,דרוי ַא ןעוועג זיא עטַאט ןייז .,רע טשינ

 ,םידיגנ עמַאס .החּפשמ רעטסנעש רעד ןופ סױרַא טמוק .ךַאב

 ' .םירידא ,םיריבג

 טעמכ דניירפ עכייר ךיוא טנייה ךָאנ טָאה דרוי רעד לעסיז

 .םיבורק ענייז ןענעז טדָאטש ןופ םיתב-ילעב עטסנייפ עלַא

 רענייז זיא ןיילַא ?עשעה-עשוהי בר דיננ רער זא ,הרבס א

 -רעטסעוושעגידעילגידעילנ רענעגייא ןייֵא יקַאט ,ישילשב-ינש א

 -סיוא ,סָאד טסייה לעשעה-עשוהי ,ןעלעו רָאנ רע זָאל .דניק

 עטנעהָאנ רַאפ סָאװ ,ןעזייוועב לעסיז ןיוש םהיא טעוו ,ךיז ןענעכעד

 .ןענעז ייז םיבורק

 ,טסייה סָאד ,עדייז ס'לעסיז .דצ ס'נעטַאט ןופ ,סנעטשרע

 ,עבַאב ס'לעשעה-עשוהי ןוא ,יכדרמ-םהרבא ,עטַאט ס'נעטַאט ןייז

 -עגנָא ךיז ןעבָאה ,לעטע-עגייפ ,עמַאמ ס'עמַאמ ןייז ,טסייה סָאד

 ...טרהעק

 ? ןעדער טשינ םהיא טזָאל עמ ןַא ,סױרַא טמוק סָאװ רָאנ

 לָאז ןהעגסיורא ,ןהעג םהיא טסייה עמ ןוא הבדנ ַא םהיא טיג עמ

 טונ ןייק ףיוא !םיבורק עכייר ענייז ןופ יקַאט ,ערַאּפ יד ייז ןופ

 םנייה ןופ ןהעג ןעבױהנָא ייז לָאז'ס ! ןהעטש טשינ ייז ןעלָאז טרָא
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 ףיוא ןעמוקרעכירַא ןעלָאז ייז ןוא ?זמ-םילש-םילש רעטייוו ןוא ןָא
 ! םלוע לש ונובר ,דנַאטש ןייז

 סָאװ ,םיבורק עכייר ענייז דרוי רעד ?עסיז טשטנעב ױזַא

 יד ףיוא טשינ םהיא ןעזָאל ייז רָאנ ,םהיא ייז ןעפלעה ןעפלעה

 --- טנייפ ןעמ טָאה ןַאמערָא ןייֵא .טנייפ םהיא ןעבָאה ייז ,ןעניוא

 ,5לב רעטלַא ןייא ןיוש זיא סָאד

 טימ טלעש ןוא הכצק טמענ ןוא שרדמ:-תיב ןיא רע טציז

 -רַא ןעגנַאגעג רעסעב טלָאװ רע זַא ,טרעווש רע .תוללק עטדיוט

 ? ואוו רָאנ ,ןענָארט רעסַאװ ,ןעקַאה ץלָאה ,ןעטייב

 סױרַא טמוק ,דניק ַא ס'נעטַאט ַא ,דרוי א רע זיא ,סנעטשרע

 "עג ןייֵלַא ?עשעה-עשוהי בר .םירידא ,םיריבג ,םידיגנ עמַאס ןופ

 ...ישילשב-ינש ַא ןָא םהיא רעה

 ,םהיא ייב ןזיא סופ ןייא .עקילַאק ַא רע זיא ,סנעטייווצ ןוא
 ,טהעג רע זַא .ןעגיובעגסיוא ענדָאמ ,טכַאדעג ךייֵא רַאפ טשינ

 סעכ ןיא זיא רע זַא ,סיוא ךיז טלהָאמ סע .סופ ַא טימ רע טפרַאוו

 .ןירַא ןהייצ יד ןיא סופ ן'טימ ןעבעג ליוו ,טרעדיילש ןוא

 ןסעכ א זןיא רע .נידנעטש יקַאט לעסיז זיא סעכ ןיא ןוא

 זיא ןוא .ןעסיוטשעננָא רע זיא טלעוו רעצנאנ רעד ףיוא .עבטב

 החּפשמ ַאזַא ,ערה-ןיע ןייק .ךיוא טכערענמוא טשינ רָאנ רשפא

 ןעטלַאהסיוא קנַארק ייז ןענעז ,םירידא ,םיריבג ,םידיגנ עמַאס ןופ

 רעביא ןהעג םהיא ןעזָאל טשינ ,עקילאק ַא בורק םענעלאפעגנ ַא

 רעליוה רעד ףיוא ךיז ןערענלאו םהיא ןעזָאל טשינ ,רעזייה יד

 .ןופ ןהענ ןעפרַאד ןעלָאז םירוחב עדמערפ זַא ,שרדמ-תיב ןיא קנַאב

 ַא ףיוא לָאמַא ,שובלמ ַא ףיוא לָאמַא ןעמענפיונוצ ןענעווטענייז

 ,ןיירַא רעטומ ןוא רעטָאפ רעייז ןיא חור א לָאז'ס --- ,ךיש רַאּפ

 ןעלָאז ייז ,ןייַא ייז טעב עמ רעדייא ! םירוחב עניזָאד יד יקַאט

 ! טלעציּפעצ-ןעסירעצ ןיוש זיא ענעי ,עטָאּפַאק עיינ ַא ןעכַאמ םהיא

 ןיילַא ןיש רע טעוװ ןעקהיינ ,דמעה ַא ףיוא ענָאז ןעמעננָא רעדָא

  ןופ ןעדיא עלַא ,ןעמעלא םיכירכת ייז ןעמ לָאז ןעהיינ ,ןעבעגנקעווַא
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 ַא ןיא םודס !םודפ !םיעשר עמַאס ןופ טדָאטש ַא ! טדָאטש

 ! רהיא ןענעקַא טנוה

 זייֵא טציז סע :טַאהעג ןעניז ןיא טלָאװ טרָאטש רעדנַא ןייֵא

 ןעלָאז ייז ?ןעציזסיוא רע טעװ סָאװ --- דרוי ַא ,רוחב רעטלַא

 ןעטלָאװ ,ןעצרַאה ןיא רשוי לעקערב ַא טימ ,ןעשנעמ עשיטייכ ןייז

 ...ךודיש ַא סיּפע ןעלסיז רַאפ טגרָאזעג ייז

 ייז לָאז ןעבעג ,ןדנ ןעבעג וצ ןיילק טשינ זיא חחּפשמ יד

 ..ןענופעג ןיוש ךיז טלָאװ הלכ ַא ןוא ,תחדק טימ קנערק טָאנ

 ,עמוטש ,עמוױק ,םהיא ןופ סעקילַאק ערעסערג ןייק ןעד ַאטשינ

 ? טַאחעג הנותח טשינ ןעד ייז ןעבָאה ,ןענעווטסעד ןופ ? עדנילב

 םינלעב ןהעצ ןענופעג ךיז ןעטלָאװ ,ןעלסיז ףיוא ,םהיא ףיוא

 ן'פיוא ןעגָארט םהיא לָאז רעצימע זַא ?עשז ןעו .םענייא רַאפ

 ..םהיא טימ ןעבעגּפָא ךיז ,ּפָאק

 ,דיומ ַא שמש םעד יצעג ייב םודַא ךיז טהערד ,?שמ5 ,טָא

 ,שרדמה-תיב טָאד ןערהעקסיוא לָאמַא טמוק יז יז ןעמ טפור ענסַא

 חור רעד ,עצרַאװש ַא ,דיומ עדנוזעג א .קנעב יד ןעשַאו לָאמַא

 .. ןעמענ יז לָאז
 .דנעה עדייב טימ טּפַאחעננָא יצענ ךיז טלָאװ ןעלסיז ןָא

 רע ?דרוי רעד לעסיז זיא רעוו ןוא ,שמש רעד יצעג זיא רעוו

 רעד טא ,דרע עינק ַא םהיא ייב ןעגָאפשסױא טגעמעג ךָאנ טלָאװ

 ! ןירַא ןעטַאט ס'נעטַאט ןייז ןיא חור ַא ,שמש

 "נא ךיז שמש םוצ ןהעג טשינ רעבָא טעװ לעסיז ! עטָאלב

 ףיוא לָאז ןעמוק ,טדָאטש יד סָאד טעװ ןערַאהרעד טשינ ,ןעגָאלש

 לש ונובר ,גָאט ןעגיטנייה ערילח ַא ןוא הפגמ ַא ,הפרש א רהיא

 ..! ןערעדנַא ן'זיב קע ןייא ןופ ןעלקיוקסיוא ייז לָאז'ס ,םלוע

 עצנַאנ יד ןוא החּפשמ ןייז דרוי רעד לעסיז טלעש ױזַא טָא

 .הבצק טימ סיוא םהיא טלַאה סָאװ ,טדָאטש

 ןיא םהיא ףיוא ןעמ טגָאז -- ! תורצ יד וצ פעטשער ַא ---

 ןעמענ םהיא טהעז עמ ,ןעלַאפ טשינ םהיא טזָאל עמ ןוא טדָאטש

 .תיבה-לעב רעדנַא ןייֵַא וצ לָאמ עלַא ,בוט-םוי ףיוא ןוא תבש ףיוא
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 -ענ ַא ךַאבענ ,דרוי ַא טרָאֿפ --- םהיא רַאפ ןייז אצוי ליוו עמ
 ..,רענעלַאֿפ

 לאפר א ַאד ןיא ,ןעלסיז ןָא ךיז ןעמ טסעגרעפ רעמַאט ןוא

 לָאז עמ ,טשינ טזָאל ,טנַאמרער סָאװ ,טדָאטש ןיא חינשמ-לעב

 .דרוי םעד ןָא ןעסעגרעפ

 זַא ,סיוא םהיא ךיז טלהָאמ סע .סעכ ןיא זיא דרוי רעד ןוא

 לאפר טשינ ,שרדמ-תיב ןופ םירוחב יד טשינ ,החּפשמ ןייז טשינ
 ןעגעק אצוי נונעג טשינ ןיא רענייק ,רענייק --- חינשמ-לעב רעד
 !החכות רעד טימ ןעמעלא ייז טלעש ,טלעש רע ןוא .םהיא

 דרוי רעד לעסיז ןעוו ,ןַאהרַאפ זיא רָאנ רהֶאי ןיא גָאט ןייא

 .רופכ-םוי ברע ןופ גָאט רעד זיא סָאד .טשינ ךיז טלעש

 ,דמעה עיינ סָאד ןָא לעסיז טוהט רוּפכ-םוי ברע ןופ גָאט םעד

 ,עטָאּפַאק עיינ יד ןוא ,ןעהיינ ןעבעגעג ךיז טָאה ןיילַא רע סָאוװ
 טעמכ ,עצנאג רַאֹּפ א טימ ,טכַאמעג םהיא ןעבָאה םירוחנ יד סָאװ
 ץינרע טָאה חיגשמ-לעב ?אפר סָאװ ,ןעטעלביטש עיינ רָאג ךָאנ
 ןופ ןהעג ךיז טזָאל רע ןוא ,ןענעווטענייז ןופ טעשטַאטנַאמעגסיוא
 ן'טימ גידנערעדיילש ,עדמערפ וצ ןוא ענעגייא וצ בוטש וצ בוטש
 עֶלַא .ןייז לחומ ךיז ,םלוע םעד ןעטעברעביא וצ ,סופ ןעקנַארק
 ָס עלַא ןופ רעגרע רע זיא סָאװ טימ -- ןייז לחומ ךיז ןעהעג ןעדיא
 .זייב ןיא קוק רעד .דימת יו ,סַאלב םהיא ייב ןיא םינּפ סָאד
 -םוי-טוג , םעד ּפָאטינ ןוא ,דימת יו ,סעכ טימ טדער רע ןוא
 .ןירַא ןעטַאט ןיא ןעטלָאשעג טלָאװ רע יוװ ,ןָאט אזַא טימ "בוט

 טימ טרהירעגנָא ךייַא ךיא בָאה רעמָאט ! בוטד-םוי טוג ַא --
 המיתח א ךייַא שניוו ןוא ,רעביא ךייַא ךיא טעב ,טרָאװ םורק ַא
 .הבוט

 ןעמ טעוװ רעמָאט ,ןיירַא דנַאה ןיא טקוק ןוא טסוח לעסיז
 .ןעבעג סיּפע םהיא

 טָאג זָאל ,םתא םנ; :?עכיימש א טימ םהיא ןעמ טרעפטנע
 דבכמ םהיא זיא ןעמ ןוא הבדנ ַא םהיא טינ עמ -- ."ןייז לחומ
 ,ךאקעל טימ





 טא
 טעסט

 טעילוה עמ

 .םָא-ןעברַאמש סָאװ ןעּפימ

 .(1911 רהָאֹי ןיא) הרות-תחמש דובכל ןעבירשעג





 ."סעקַאילוה , יר ןעגעוו רעטרעוו עכילטע

 סָאד .זנוא ייב ייז ןעמ טפור ױזַא --- ?סעקַאילוה הרבח,

 עמערָא ןופ השקשינ אקוד ןוא ךעלשנעמ עליטש אקוד ןעדיא ןענעז

 -נַא ץטימ םנייא רהָאי ץנַאג ַא ןָא טשינ ךיז ןערעהעג ןוא טייל

 דרעוו ,הרות-תחמש טמוק סע זַא רָאנ ;טשינ טשינרָאנ ןערעד

 : טדערעגפיוא ךיז טלָאװ עמ יו ךיילג ןוא ,ךיליירפ-נידעבעל ןעמ

 יד רעביא טהעג עמ ןוא ךילרעדירב ץנַאנ םורַא ךיז טמענ עמ

 טכַאמ עמ ןוא םינוגינ עביליירפ גידנעגניז ןוא גידנעצנַאט ,ןעסַאג

 םיתב-ילעב עלַא וצ ןיירַא טמוק עמ .טדָאטש עצנַאנ יד ךיליירפ

 ןוא םידיגנ יד וצ ךיוא ןיײרַא ךיז טסייר עמ ,ןעטעב בוט-םוי טוג

 ןיאב ןוא ,שודיק ןעניד'הרות-תחמש ןעכיליירפ םעד ייז טכַאמ עמ

 רעדָא ,רעיב רעדָא ,שיט ן'פיוא ןייוו ןערעו טלעטשענ ןזומ הרירב

 סעקַאילוה יד ןענָאק טינַא ,ןעסייברעפ טימ ןעפנַארב רע'טושּפ

 ןענָאק יי .טהעטש סע סָאװ ואוו ,ןעסייוו ייז .ןעמענ ןיילַא

 ןעהיצסױרַא ,ָאד זיא'ס סָאװ ןעמענסיורַא ןוא ןעוויוא םוצ ןעפערט

 רעלעק ןיא ךיז ןעזָאלּפָארַא ,ןעסטכַאמעגנייַא יד סעפַאש יד ןופ

 יד טימ "סעקווילַאנפ עטונ יד ןעטרָאד ןופ ןענָארטפױרַא ןוא

 ,סעזוברַא עטרעייזעג ענולק יד טימ סעקרענוא ענעצלאזעג ענעש

 ךָאנ ןוא ,רעטניוו ן'פיוא טיירנענוצ םידיננ יד ייב ןעהעטש סָאװ

 ןענָאק ןעדיא זַא ,ןעביולג וצ טשינרָאנ זיא'ס סָאװ ,ןעכַאז עכלעזא

 ...ןוהט סעכלעזַא

 טנעלפ (! לָאמא ,יוא) לָאמַא .טשינרָאג ךָאנ זיא ןיילַא סָאד

 "עװטסלַאשטאנ יד ךיוא ןוא ,טול יוװ ,רוכש ןייז ןיילא ןעמ
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 ךיא ,ןעדיא עלַא טימ ןעצנַאט טנעלפ יז זַא ,ױזַא ןע'רוכש'נָא

 ן'םיוא דיגנ ם'ייב סעטָאּפַאק ןהֶא ,דובכ רעיא רעביא ךייַא טעב

 -לַאשטַאנ, ערעדנַא טימ ןערהָאי ערעדנַא ןיוש זיא טציא  ,ךַאד

 לָאמ ןייא ןעדיא שטָאח טזָאל יז זַא ,ןערהעג זיא ןעמ ."עווטס

 בוטש וצ בוטש ןופ יירפ ןוא קנַארפ ןהענ ןוא רוכש ןייז רהֶאי ןיא
 טנָאז ,טרעטש ערעדנַא ןיא םורָאװ .םינונינ עכיליירפ ןעגניז ןוא

 ...טשינ ךיוא סָאד ןעמ רָאט ,ןעמ
 יד זנוא ייב דרעוו רהֶאי וצ רהֶאי ןופ זַא ,ךיז טהעטשרעפ

 -סיוא ןענעז ךס ַא .רעגיצניוו ןוא רערעטיש ?סעקַאילוה הרבח,

 -ַּפִא ם'ייב ןעטלַאה ,ןעבילבעג ןענעז סָאװ ,יד ןוא ,ןעברָאטשעג

 עטמחירעב עגיזָאד יד ךימ ךיא לייֵא רעבירעד .ןעברַאטש

 ןוא ּפיט ןייז טימ ןעגיצנייא ןעדעי ,ןעביירשעב וצ סעקַאילוה

 ,םעד ןופ ןמיס ַא ,רכז ַא ןעביילב שטָאח זָאל --- ןעמָאנ ןייז ייב
 ,הרות-תחמש טמוק סע ןַא ,תולג ןיא ןעדיא ייב טעילוה עמ יו
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 םעילוה עמ

 .א

 .קינַאכעמ רעד קילא

 ַא רָאנ טשינ ןוא .,רעדיינש ַא זיא רע זַא ,ךיז טהעטשרעפ

 -שטיניילק ַא זיא רע זַא ,טניימ סָאד ,לערעדיינש ַא רָאנ ,רעדיינש

 א טימ ,ךעלעטנעה עקשטיניילק טימ ,ךעלעסיפ עצרוק טימ רעק
 עװָאסַאב ַא ,עבמעג ַא אקוד רע טָאה לוק ַא רָאנ .עלעדרעב ןיילק
 עלעדיא ןיילק אזַא וצ טמוק יװ : ךיז ןערעדנואוו עלַא .עמיטש
 ןייק זיא ןעגערפ תוישק רָאנ ?עמיטש עװָאסַאב עטכידעג אזא
 לָאז רע ,עלעדיא ןיילק ַאזַא וצ טמוק יו יאמל ..טשינ ץנוק

 -תחמש טמוק סע ןזַא ,ןעפנָארב לעיפ ױזַא ךיז ןיא ןעסיגניירַא

 | ? הרות
 רע טקנירט רהֶאי ץנאנ א .הרות-תחמש רָאנ יקַאט רעבָא

 תמחמ טשינ ,ןייוו ןייק טשינ ,ןעפנָארב ןייק טשינ -- טשינ
 רעדנַא ןייֵא רעביא רָאנ ,ןעּפָארט ןערעטיב ם'נופ טינ טלַאה רע
 עמ ,ןַאמערָא רעסיורג ַא ךַאבענ זיא רע .טשינ טָאה רע -- םעט
 ןא  ,ךס ַא ,ערה-יע ןייק ,רעדניק .ןויבא ןייַא ,ןעגָאז ןָאק
 -סיוא ןייֵא .רעניצניוו רהָאי ַא סָאװ ,רהָאי ַא סָאװ -- טײברַא
 סע טניז !"עיטַאלּפ ךיװָאטַאנ, ן'םיוא ןעמוק לָאז שינעּפַאח
 -נייַא ,?ועיטַאלּפ ךיווָאטַאנ, רעד םדָאטש ןיא טנעפעעג ךיז םָאה
 עגיטרַאפ עדָאמ ַא ןערָאוועג זיא'ס ןוא ,ןערעוו רע לָאז ןעקנוזעג
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 רעד קילא טָאה ,וצרעד ןעלהָאצסיוא ףיוא ךָאנ ןוא ,רעדיילק
 .םיתבדילעב ענייז עלַא זייווניצנייא ןעריולרעפ קינַאכעמ

 לעביהָאּפ-"התיט א ,"וװעיטַאלּפ ךיװָאטַאנ , רעד שטָאח טלָאװ

 .טײברַא ?עקיטש ַא לָאמ ַא ןערַאשוצ ןעלעוו ,ןעמוק םהיא ףיוא לָאז
 "יטש ַא ןענעידרעפמ דיא ַא לָאז יאמל ! רע טקנערק גנַאל יװ זיא

 זיא יונ ַא .הסנרּפ ןעבָאה יונ ַא זָאל ,רהעמַא ? טיורב ?לעק
 ןַא ,אלימ .ךַאז עניסָארדרעפ ַא ןיא'ס וליפא שטָאהח ,רעכליב

 ַא ונ ַא .ינעב םהיא טּפַאה זיא ,יונ א רעדיינשוצ ַא טלַאה רע

 ? סטכעּפעטש רעבָא .ןָאסַאפ רעדנַא ןייֵא ףיוא טדיינש רעדיינשוצ

 ךיוא ןיוש ןעמ זומ ףיורעד ? סטכעהיינרעטנוא ? סטכעפראוורעפ
 ןעוענירטסוצ ,לעּפענק ַא ןעהייננײַא !קע ןייֵא ? יג םוצ ןעמוק

 טשינ ךיוא ןיוש ןָאק סָאד --- רענלָאק ַא ןעסערּפסיױא ,לעדנעב ַא
 | : ?ריא ַא

 םהיא לָאז גַאלש רעד ,"וװעיטַאלּפ ךיוָאטַאנ , רעד טלָאװ
 ןוא ,דיא ַא אקוד ! ןיינ זיא ,יוג א ןעוועג ןייֵלַא שטָאח ,ןעפערט
 רע .רעזייל בר טסייה ןוא דיא רע'רשכ ַא !דיא ַא רעסָאװ ךָאנ

 א ,תיבה-לעב ַא רע ןיא טנייה רָאנ ,טייח רענעזעוועג ַא זיא
 ?עצינַארנַאז, רעמוז עַלַא טרחָאפ ןוא ,עװטסלַאשטַאנ ייב בושח
 טימ סערָאמ עיינ רהָאי עלַא ןערהיפ וצ ןעטרָאד ןופ טגנערב ןוא
 טפיױק תוילע .ןָאנעבױא רע טציז ?הוש ןיא .,ןעלאנרושז עיינ
 זיא רע זַא .עטסנעש יד רע טוהט םיכודיש .עטסטעפ יד ךיז רע
 םעד .ןעסעגרעפ גנַאל ןיוש רע טָאה ,רעדיינש ַא לָאמַא ןעוועג

 טזָאל "טארב-שַאנ, ַא .ןערעה טשינ רָאנ רע ןָאק טייח ןעמאנ

 .סנעקעטש טימ טייל עמערָא טביירט .ןעניוא יד ףיוא טשינ רע
 ! טגייווש ןוא טחעז טָאג ןוא

 "וװעיטַאלּפ ךיװָאטַאנ רעזייל , דרעוװ ,רהֶאי ַא סָאװ ,הברדא
 ןעבָאה רָאנג ןיוש ןעמ ףרַאד -- ןעטערטוצוצ םהיא וצ ,רעכייר
 | ! ריהט רעד ייב .?לעקעלג .ַא : היכז ַא

 רהָאי ןיא גָאט ןייא ןאהרַאפ שטָאח זיא'ס סָאװ ,קילג ַא

 -תוכז ןהֶא !עטערטוצ םהיא וצ טלָאמעד ןָאק עמ סָאװ ,רעכלעזַא
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 ןופ גָאט רעד זיא סָאד .שינעגנילק ןהֶא ,ךעלקעלנ ןהֶא ,ןע'תובָא
 | .הרות-תחמש

 ,?הוש ןיא ךָאנ ןענעז ןעדיא ערעדנַא תעב ,הירפרעד ןיא ןיוש

 ןיַא גנַאל ,סעקַאילוה הרבח עצנַאנ יד יוװ ,קינַאכעמ רעד קילא זיא

 -יבענרעביא ןייַא ןוא רענעקנורטענסיוא ןייֵַא ,רעטנעװַאדעגּפָא

 גננאעג א טימ עֶלַא ןעמונענמורַא ןיוש טהעג עמ ןוא .רענעס

 ,ןעטעב בוט-םוי טונ ,ןערעדנַא םוצ דיגנ ןייא ןופ ,ןעסַאנ יד רעביא

 רעזייפ בר, ,דיגנ םעיינ םוצ ןעמ טהעג ןעטשרע םעלַא םוצ ןוא

 -ענּפָארַא ןעמ טָאה הרות-תחמש דובכל) "װעיטַאלּפ ךיװָאטַאג
 -צ טהעטש ןָא הירפ ץנַאג ןופ ,(ריהט ןופ לעקעלג סָאד ןעמונ
 טימ לעשעלפ ַא ןייוו ןוא רעיב ןוא ןעפנַארב שיט ן'פיוא טיירגעג

 טימ ןעגעקַא ייז טהעג ןיילַא רעזייל בר -.ןעצכעסייברעפ ײלרעלַא

 .שודיק ןעכַאמ לָאז רע ,ןע'קילא טעב ןוא עלעכיימש גיטרַאפ ַא
 ןעגיד'בוט-םוי ןעטיירב םעד טכַאמ ןוא בעילוצ קילא םהיא טוהט

 טלעקיצ ןוא טהערד ,עמיטש רעװָאסַאב רעבָארג ןייז ףיוא שודיק
 ן'טימ םהיא טרעפטנע סעקַאילוה הרבח יד ןוא ,ןזח השעמ ךיז
 | : ןזה םעד ךעלרעגניז יו ,רהָאכ

 !ןד טדָאד ַא - ַא --

 ם'נופ תחנ טשרמולכ טביולק ?ועיטַאלּפ ךיוָאטַאג רעזייל,

 לָאז עמ ,טרעטיצ ,ךיוא טלעווק טשרמולכ עכירעזייל ןוא ,שודיק
 ,לעזעלג א ןעכערבעצ טשינ ,ךוטשיט סָאד ןעסינרעפ טשינ רהיא
 ךיז ייז ןעצעש עדייב ןוא .ןעדָאש רעדנַא ןייֵא הלילח רעדָא
 .ַֿאדנַאקס ַא ןהִא ןע'קילא ןופ סױרַא ךיז ןעהערד ייז זַא ,ךילקילג
 לעזעלג ן'רעטנוא טכעו ןיא רע זַא ,קינַאכעמ רעד קילא םורָאוװ
 דיננ םעיינ םעד ןעלהעצרעד רע ןָאק ,טקַאנקרעפ םונ דרעוו ןוא
 ןעגָאז ןוא דנַאה ַא רַאפ ןעמעננָא םהיא ןָאק רע .תוישעמ עסואימ
 : טלעטשרעפ ןוא לעדייא ץנַאג קוסּפ ןעצנַאג םעד םהיא

 שטָאח !װעיטַאלּפ ךיװָאטַאג רעדורב ,סיוא עשז רעה --
 עֶלַא רַאפ ןייז וד טסנעמ הרּפכ יד ,יוג ַא רַאפ הרּפכ יד טזיב וד
 ,ריזח דיא ַא יו רענרע ןעדיא ַא טנייפ טסָאה וד שטָאח ןוא ,םייוג
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 ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא בוט-םוי טנייה ןעבָאה רימ יוו ױזַא רָאג

 ןוא ךַאקעל טימ ןעוװועג דבכמ זנוא טסָאה ֹוד יו ױזַא ןוא

 ןעוועשניוו ךיז רימָאל ןוא ,םייחל ןעקנירט רימָאל ָאט ,ןעפנַארב

 ןעדיא ענעגייא יד ןייז ןוא ,הרות-תחמש רהָאיארעביא ןעבעלרעד

 ןוא ,ךעלקסיּפ יד ןיא ןעשוקעצ ךיז ריִמָאל ןוא ,ןענעז רימ סָאוװ

 ַא ןוא ,טייח ןב טייח ַא טזיב וד זַא ,ןעסיוו טשינ טלעוו יד זָאל

 ס'נעטַאט ס'מיאנוש יד ןיא חור ַא ןוא ,לארשיד-אנוש א ןוא ,ךרַאּפ

 ! ןיירא ןעטַאט

 -וה הרבח ךיז טזָאל ,דיגנ םעיינ ן'טימ ךיז טגיטרַאפעגּפָא

 דרעװ טרָאד .םידיגנ ענירעביא יד וצ גנַאזעג ַא טימ סעקַאיל

 ןוא דַארַאּפ ןעבלעז ן'טימ לָאמ ַא ךָאנ ט'רזח'עגרעביא שודיק רעד

 ןופ ךעלקיטש רָאֹּפ ַא ךָאנ טצעזעגוצ דרעוװ וצרעד .רהָאכ ן'טימ

 זַא ןוא ,רעלצניק רעסיורג ַא ףיורעד זיא קילא סָאװ ,םיארונ םימי

 יו ,ןעזייועב ךייַא רע טעװ ,ןעטעב קראטש םהיא טעוװ רהיא

 יבַא ,קיטש עכלעזַא ךָאנ ןוא ,דניק וצ טהעג גנילטשרע ןייַא ױזַא

 םורָאװ ,ךיליירפ-גידעבעל םהיא ןעכַאמ ,םלוע םעד ןייז חמשמ וצ
 ןוא ןעילוה ןעמ הרַאד הרות-תחמש ןוא -- הרות-תחמש זיא'ס

 .ןעילוה



 .ב

 .חומילעב לעּפָאק

 ןעסיורג ַא טָאה רע ?לייוו ,רַאפרעד םהיא ןעמ טפור ױזַא
 -- ,"רעטסינימ א ייב יװ ,ןרעטש ַא ,, .ןעגידנעצנַאלג ַא ןוא ןרעטש

 .רעטסינימ ןייק טשינ רעבָא ןיא לעּפָאק .םהיא ףיוא ןעמ טגָאז

 .רע ןיא רעטסוש ַא .הכאלמ-לעב ַא זיא לעּפָאק
 גידנעטש .הרוחש-הרמ ?עב ַא דיא ַא לעּפָאק ןיא עבטנ

 -יסעּפ ,נירעיורט טמיטשעג ,ןעסירענּפָא ,ט'כשוח'רעפ ,טגרָאזרעפ

 .שיטסימ
 טקוק רע סָאװ ,ןופרעד רשפא 4? סע ךיז טמענ ןענַאװ ןופ

 ןיא טרָאד ?רעלעק ןערעטסניפ ַא ןופ ןימי ?לכ טלעוו רעד ףיוא
 ,םייה ןייז זיא טרָאד .ךעלקעלפ רע טּפָאלק טרָאד ,טַאטשרַאװ ןייז

 רעדיינש ַא .יירעדיינש טשינ ןיא יירעטסוש .רע טבעל טרָאד
 .רעטסניפ רעד ןיא ןהעגעב ךיז ןָאק רעטסוש ַא ;טכיל ןעבָאה זומ

 .וצ ךיוא רעטסוש ַא ףרַאדעב ,קירוצ ליוו עמ זַא ,טסייה סָאד

 טּפָאלק רע ןיהואוו ןוא לָאנ רעד טימ טכעטש רע ןיהואוו ,ןעהעז

 -ַאװק ַא ,לערעטסנעפ ןיילק ַא גונעג זיא וצרעד רָאנ ,לעקעלפ ַא
 .סױרַא ןעסיורד ןיא זָאלג ךילבנירג-לעג ַא ךרוד טקוק סָאװ ,לעריט
 ניכעלייק א ףױא ןערהָאי ?עיפ ױזַא ּפָא-טציז סָאװ ,שנעמ א
 ןָאק ,רעטסניפ רעד ןיא רעמַאה ן'טימ טּפָאלק ןוא ?לעסעז ןרעדעל
 .טסימיטּפָא ןייק ןייז טשינ

 טָאג סָאװ ,ןופרעד הרוחש-הרמ ןייז ךיז טמענ רשפא ןוא
 סָאװ ,םעד ץוחַא סָאװ ,הרצ ַא בייוו ַא טימ טשנעבעג םהיא טָאה
 ,דער סָאמ ןעיינ ךיז ןיא יז טָאה ,ןעגידעבעל ַא םהיא טבָארנעכ יז
 ?וצ טשינ רהיא ךיז טכַאמ ליומ סָאד

8 
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 ,םינכש יד ןעשיווצ יז ןעמ טפור ױזַא --- "ןירעגָאז יד הרש;,

 סע .לעטשּפָא ןייַא ןהֶא טדער ןוא ןושל-הנעמ ַא טָאה יז םורָאװ

 ייב ךיז טזָאל סע ןוא ,טלעטייקעג ןוא ןעדנובעג רהיא ייב טהעג

 .לַאװק ַא ןופ יו ,סיוא טשינ רהיא

 רע זַא ,רעזעל דניירפ רעזנוא ןופ ןערעדָאֿפ טשינ ןענָאק רימ

 "עד .ביוחמ טשינ סע ןיא רע .תונמאנ ףיוא ןעביולג זנוא לָאז

 הרש , סָאװ ,ןושל-הנעמ ם'נופ רעטסומ ַא ָאד רימ ןעבעג רעביד

 לעּפָאק תעב ,ןעגרָאמהירּפ םענעש ַא ןיא קעװַא-טנעל "ןירעגָאז יד

 ןעפלעה ןעגנוי"רעטסוש ייווצ ענייז ןוא רעמַאה ןטימ טּפָאלק

 טצוּפ רערעדנַא רעד ןוא עװטַארד ַא טהיצ רענייא ,רעטנוא םהיא

 -םיונוצ טשינ ךיוא טציז ןיילַא הרש : טשינ טניימ .עװשעדָאּפ ַא

 יד טימ :לָאמ ַא טימ טײברַא יירד טוהט יז ,רנעה יד טגעלענ

 ןוא דניק ַא יז טגעיוו סיפ יד טימ ,סילפָאטרַאק יז טלייש דנעה

 .ןילַא ךיז וצ אקוד ןוא ,יז טדער ?יומ ן'טימ

 ,רעיוהט ןוא ריחט ןעפע שטָאח זיא ,גָאט ַא סיוא ךיז טיג ---

 ,רעד ַאט ,ּפָא ןוא ףיוא ,ַאהדוה ןָא רואכ ןופ ,זיוהנהאמ ַא ןיא יו

 םהיא לָאז ןעּפָאלק ,ןעּפָאלק סָאד גרַאק זיא רעמָאט ,רענעי ָאט

 יקַאט ,ָאד ךיוא יז זיא ,רעמַאה ן'טימ טּפָאלק רע יװ ,ּפָאק ןיא

 פעקעלג ַא יו ,?עגניצ ן'טימ עביריטעּפַאלק יד ,ענייז רעטסעווש יד

 ןופ לעווירב ַא טָאה יז ,עבַאב רעד ףיוא הלודג ַא ,ןיזד-ןיזד-ןיזד

 ,קנַאד ַא םהיא טמוק ,עקירעמַא ןופ שזַא ןעמוקעגנָא ,ילָאד רהיא

 רַאפ ,קוידנַאמ רענעש רעד ,טאהעג ערילסַאה טשינ ךָאנ טָאה רע

 טָאה ןַאמ ס'עלייק-היח יו ,םהיא הכמ ַא ,ןעטרָאד ערעדנַא ןייַא

 עקירעמַא סָאד טָא ,ןערעוו סע לָאז טּפַאחרַאפ ,ןָאהטענּפָא ןעטרָאד

 םָאה עמ ןַא ,ןעמ טסעגראפ ,ןיהַא טמוק עמ ןזַא םורָאװ ! יקַאט

 שיק-שיק ַא ,ךעלענייפ עננירג ,םייה רעד ןיא בייוו ַא טזָאלעג

 -ערוק רעד ןופ ןעטלאהוצסיוא טשינ !דרע רעד ןיא ּפָאק ן'טימ

 ליו ןוא ענירעגנוה םורַאךעהעג ! תופוע ערהיא טימ עקשטינּפַאל

 ַא ףיוא ןעגעל ךיז לָאמַא ןעלעוו שטָאח ,ץלַאמש ייז ןופ ןעבָאה

 ייב ןערימשַאב וצ הלח רעד ףיוא ייא ןייֵא ןעקנעש ,סעװַאקישט
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 ןייק וצ טשינ ,ךיז ןערהירוצוצ טשינ סָאװ ,תורקי ןעגיזָאד םעד
 ףיול שטָאח ,עלעביצ ןייק וצ טשינ ,ילפָאטרַאק ןייק וצ טשינ ,ייא
 -עג ַא ןוא ןיירַא םינּפ ןיא םהיא עּפיס ַא ,ןירַא טלעוװ רעד ןיא
 ,ןערָאװעג רעגילק זיא רע יו ,יוג םעד יקַאט ,טייז ןיא םהיא ריווש
 אנ וקרואק ענעמ ןוא יּפָאק .ןעדיא ַא ןערַאנּפָא ןיוש ליוו ןוא
 טזיב וד יו ,וקרואק ַא ױזַא זיא'ס זַא ,סיוא ךיז טזָאל --- סעבַאש
 ַא ןײרַא םינּפ ןיא יז טּפוטש --- 3 אקרואק ַאיאװט עד ַא .בר א
 עצ ?אקרואק עצ אביח .?עזיימ ַא יו סיורג יד עקטַאשטרוק
 עבעט וא :ךיז טצייר ןוא ןלזנ אלמ ךָאנ יז דרעו --- ! ַאכָאלב
 .םעזוב זיא ?עדנהיה ענעש סָאד טלַאהַאב ןֹוא !ַאמענ עשַאר
 ,נרַאק זיא רעמָאט ךָאנ ריד ַאנ !רהָאי עצרַאװש ידְלַא וצ ,ַאטָאק א
 יסייּפ יו ,ץעק יד וצ טעדַאנרַאפ ךיז טָאה רעטָאק ַא ,אבה ךורב
 ףיוא ןוא הירפרעד ןיא עלַא ,עצינדָאמ יד האלדעוויר וצ ס'םייח
 -רָאנ ָאטשינ .ּפעט עלַא ןיא טקעמש ,רעגייז א יװ ,טכַאנרעד
 ,ןעצרַאה ןיא ןייז ריד לָאז ןעקורט ! םנעקירטעגסיוא ! טשינ
 ...ןוא ,ּפָאק ןיא ןוא

 פעּפָאק רהיא ייב טוהט -- ?סָאד ֹוד טסלעש ןעמעוו ---
 ן'טימ ןעּפָאלק עלייוו ַא ףיוא-טרעה ,סעװַאקישט ַא ףיוא גערפ ַא
 -נַאלג ןעסיורג םעד בייוו ןייז ףיוא קעװוַאטלעטש ןוא רעמַאה
 : .ןרעטש ןעשרעטסינימ ןעגידנעצ

 ,חרש םהיא טרעפטנע -- ! םירזממ ענייד טימ ךיד יקַאט --
 יו תוכאלמ יירד ערהיא ךיז טוהט ןוא ,טכַארטעג גנַאל טשינרַאג
 ףיוא ףָאטש ןעשירפ טָאה יז סָאװ ,ןעדעירפוצ זיא ןוא ,רעהירפ
 ןהֶא ןוא ףוס ַא ןהֶא רהיא ייב ךיז טהיצ סָאװ ,ןושל-הנעמ רהיא
 .תולד ס'לעּפָאק יו ,תולג רעשידיא רעד יװ ,םי רעד יװ ,גערב ַא
 טשינ לָאז רע ,ןעפָאלעג טשינ רע טלָאװ ןיהואוו ! לעּפָאק רעמערָא
 רעבָא רע זומ ?לעסעז םענרעדעל םעד וצ טא ןעדנובעגוצ ןייז
 ןעבָאה טשינ רע טעװ -- טינַא ,טײברַא לעקיטש ַא ןעגידנערעפ
 ןייז טעװ ,תבש ףיוא ןעבָאה טשינ טעװ רע זַא ןוא ,תבש ףיוא
 .ןושל-הנעמ רהיא טימ ן'חרש ןופ רהַאי ענעטינשעגּפָא
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 ,רעטסוש רעד לעּפָאק סיוא טהעז ,דרע יד יװ ךשֹוח ,ץראווש

 טגָארט ליטש .סּפיּפ ןייק םהיא ןופ טרעה עמ .ןעגָאלשרעד ןוא

 טלַאה ליטש ,תורצ עֶלַא טימ תולד ן'טימ תולג םעד ךיז ףיוא רע

 ןענָאק לָאז עמ ,ףָאזָאליפ ַא ןייז ףרַאדעב עמ .ךיז ןיא סע רע

 .ףָאזָאליפ ַא ןיא חומ-לעב לעּפָאק .?עיפ ױזַא ךיז ןיא ןעטלַאה

 .רעטגרָאזרעפ ַא ןוא ףָאזָאליפ רעליטש א
 ַא ָאד זיא ,טנרָאזרעפ רהָאי ץנַאג ַא ןיא לעּפָאק ביוא רָאנ

 .ךיליירפ זיא רע סָאװ --- הרות-תחמש זיא גָאט רעד ןוא --- ,גָאט

 ןייר ,עגושמ ,ךיז רעסיוא ,ןעריובעגיינ ? ךיליירפ ךיא גָאז סָאװ

 "וה הרבח ןעשיווצ חומ-לעב לעּפָאק רָאפ ךייַא טלעטש ! ענושמ

 *ענ ךיז טָאה רע !סעקַאילוה עלַא ןופ קאילוה רהעמ סעקַאיל

 םָאה רעד זַא --- ,ןעלטיה יד טימ קינַאבעמ םעד קילא טימ ןעטיב

 נייפ ַא יװ ,עלעטיה ַא טָאה רענעי ןוא ,לעסיש ַא יװ ,לעטיה ַא

 טעּפעשט ? רעטכעלעג רַאפ ןעצַאלּפ טשינ ןעמ ןָאק --- סיורג יד

 ,ךיוא סעטָאּפַאק יד טימ ןעטייב טכָאװעג ךיז ןעבָאה ייז ,טשינ

 .סעציילּפ עדנוזעג ס'לעּפָאק ףיוא עלעקטָאּפַאק ס'קילא טינ טכירק

 ,רעדיינש םעד קילא ןעגעק סיוא טהעז רעטסוש רעד לעּפָאק

 ,ןעקוקוצנא עידעמָאק ַא רעבירעד זיא סע .,יתשלּפח תילג א יוװ

 רעביא ןעצנַאט ןעהעג ,ךילרעדירב םורַא ךיז ןעמענ ייווצ יד יװ

 ןָאק עמ ,טעבקיר ַא ןופ לוק ַא טָאה לעּפָאק שטָאה ןוא .,ןעסַאנ יד

 רע טוהט ןענעװטסעד ןופ ,טשינ עמיטש ןייק רָאנ טעמב ,ןעגָאז

 ררושמ רעיירטעג ַא יװ ,ןעגניז ןע'קילא טפלעה ןוא חוכ א ןָא ךיז

 ןעכיליירפ םעד ןעכַאמ קעװַא ךיז טלעטש קילא זַא ןוא .ןזח םעד

 טָאה קילא זַא ןוא "! םָאב, :רעטנוא לעּפָאק םהיא טלַאה ,שודיק

 -ענ א טימ עמיטש רעװָאסַאב ןייז ףיוא שודיק םעד טנידנעענ

 -מ-ויה-ו, ןעגידלעקיצ ַא טימ ןוא "לארשי שדקמ , ןעטהערד

 סואיטּפַאח ,ןעּפיל יד וצ סוכ םעד ןעגָארטוצ ?יוװ ןוא ,"ם - י - ג

 טקוק עמ רעדייא ןוא ,דנעה יד ןופ לעזעלג סָאד םהיא ייב לעּפָאק

 ןיוש טלַאה רע  .ניטרַאפ סוכ ן'טימ לעּפָאק ןיוש זיא ,םורַא ךיז

 רעטנוא רע טביירט לייוורעד .?עצנעט ַא ןיא ךיז ןעזָאֿל ייב רָאנ
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 טוהט .ןעפלעה םהיא רע טעװ ,ןענניז לָאז קילא זַא ,ןע'קילא
 ןוא דעיל גיד'בוט-םוי ַא ייז ןעגניז עדייב ןוא ,בעילוצ קילא םהיא

 ןוא לוק ן'טימ רעוו ,רעטנוא-ןעפלעה סעקַאילוה הרבח עצנַאג יד

 ,רעיל סָאד זיא סָאד טא .דנעה יד ןופ ןעקסעילּפ ן'טימ רעוו

 : ןענניז ייז סָאװ

 ונ- ת- תרחב התא

 .םימ - עה לכמ

 ןוָאדָאר - ָאר - ָארַאנ ךעיסוו ָאזיא

 ,ליבויִלאּפ סָאנ יט

 -לעב לעּפָאק טיירש --- ! רעקרַאטש ,ןעדיא ,רעקראטש ---
 .,טגרָאזעג טשינ -- .תונכס טציווש םיהא ייב ןרעטש רעד ןוא ,חומ
 ,ןעגנוזעג רָאנ ןוא ,ךיז טנרָאזעג טשינ -- רקיע רעד !רעדירב
 ! טעילוהעג רָאנ ןוא ,טעילוהעג רָאנ ןוא ,טצנַאטעג רָאנ ןוא



(* 

 .רענעכעלב רעד לעדנעמ

 זיא לעדנעמ תמחמ ,רעכעלב לעד -- ןייז טעװ רעגיטכיר

 ייב ןעבעגענ ןעמָאנ ַא םהיא טָאה עמ רָאנ .רעכעלב ַא ךַאפ ןופ

 טלָאװ רע יװ ,ךיילג סיוא טהעז רע ?לייוו ,"רענעכעלב רעד, ונוא

 | | .ךעלב ןומ טכַאמענ ןעוועג

 ַא ןיא ןָאהטעגנָא ,רענעקורט ַא ,רעכיילג א ,דיא רעכיוה א

 -עלב ַא ,םינּפ ןעכעלב ַא .עקדיקַאנ רענעכעלב רעטרַאה רעגנַאל

 .לֹוק ןעכעלב ַא --- ךעלב ןופ ךיוא ?וק ַא וליפא ןוא ,דרָאב ענעכ

 ,טסייה סָאד ,טזיילג רע .ןערַאװָאמַאס זיא -- טיײברַא ןייז

 טזיילג ןערַאװַאמַאס יװ ױזַא רָאנ .ןערַאװַאמאפ סינא-טסייוו רע

 עפש עצנַאג יד זיא ,חסּפ ףיוא רָאנ ,סנעטסניימ ,זנוא ייב ןעמ

 רהָאי ץנַאנ ַא ןופ געט עגירעביא יד ןיא ןוא ,חסּפ ברע םהיא ייב

 -לָאנ עבלעזַא ייב .ןעגיוא יד ןיא רַאװָאמַאס ןייק ןָא טשינ רע טקוק

 וצ הרירב ַא םַאהעג רענעכעלב רעד לעדנעמ טלָאװ ןעטפעשעג ענעד

 ןעבָאה טשינ ?ָאז רע ןעוו ,רעגנוה ןופ רהָאי ץנַאג ַא ןעברַאטש

 .תוסנרּפ עכילטע ךָאנ דנַאה ןיא

 "לעמ ךיז ןעלָאז ייז ,ןעכַאמ ,תומהב ןעלייה ןָאק רע ,לשמ5

 טָאד טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ .ןעכַאז עכלעזא ךָאנ ןוא ,ןעק

 שנעמ א ןַא רָאנ .טשינ תוכייש םוש ןייק --- ?יירעכעלב וצ

 יאמל ?ילַאק סע טכַאמ סָאװ --- סיּפע ךָאנ וצ טנַאלַאט ַא טָאה

 -ָארבעג ןעטיילפיונוצ ךיוא ?ךיוא סנעוויוא ןענעלסיוא ןָאק רע

 ,רעגײטשַא ,יצ ?ןענעקרעד טשינרָאג לָאז עמ ןַא ,םילכ ענעכ

 ? טשינ העירי ןייק רָאנ ןיוש רע טָאה ,רהיא טניימ ,יירעברַאפ ןיא

 !ךייש טשינ ךָאד זיא ,גנידסלַא ןָאק שנעמ א --- טסעומש עמ
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 תוסנרּפ עלַא יד ןופ .טשינ ךייַא טקערש ,ןענעווטסעד ןופ
 יוװ ,עשַאק ףיוא רעסַאװ םיוק-םיֹוק רענעכעלב- רעד לעדנעמ טָאה
 -רעטנוא ?ָאמַא םחיא זומ -- סָאד יא ,סיוא ךיז טקירד ןיילַא רע
 ,לעטיר בייוו ןייז ןעפלעה

 טשינ ,עקיטקַארּפ ןהֶא דָאנ ,(עמַאביוה ַא) עבָאב ַא זיא לעסיר
 .טעקרעשוקַא יד רעביא רָאנ ,עמַאביוה עטכעלש ַא ןיא יז תמחמ
 -רעשוקא ףיוא טעדעג ַא זנוא ייב טייצ עטצעל יד ןערָאװעג זיא סע
 -רעשוקַא ןייֵא ןחֶא בוטש עשידיא ַא טעמכ זנוא ייב ָאטשינ .סעק
 סעקרעשוקַא ייז ןופ ייווצ ןענעז ,רעטכעט יירד םָאה דיא ַא .עק
 ,עקרעשוקַא ףיוא ךיוא טרעידוטש עטירד יד ןוא

 רעד לעדנעמ טנָאז -- !סעקרעשוקַא ןופ טדָאטש ַא --
 -- .תושפנ-תנכס טימ טרעייפ ןוא סעכ ןיא זיא ןוא רענעכעלב
 -ץניוועג רעד טימ ןוא ,סעקרעשוקַא ייווצ ןירעניוועג רעדעי ףיוא
 .עקרעשוקַא ןייַא ךיוא זיא ןיילַא ןירעניוועג יד םורָאװ ,יירד --- ןיר

 ?לכב ןיא לעדנעמ .סעקרעשוקַא יד לעדנעמ טריקיטירק ױזַא
 טשינ לָאז ?עדנעמ סָאװ ,ךַאז ַא ָאטשינ .רעקיטירק רעפרַאש ַא
 ףיוא ןעניפעג לָאז ?עדנעמ סָאװ ,שנעמ ַא ָאטשינ ,ןעריקיטירק
 סע .םהיא ייב עבט ַאזַא .טרָאװ םוג ַא ןעגָאז ,תוכז ַא םהיא
 ןוא רענייק טשינ םהיא טלעפעג סע סָאװ ,שנעמ א סיוא ךיז טיג
 ַא ןהעג זָאל ,פשמל .ןעדעירפוצ טשינ ךַאז ןייק טימ זיא רע
 טהעג סע זַא ,ןעגָאז טשינ לעדנעמ ךייַא טעוו ,ןעסיורד ןיא ןעגער
 ןייק ןהעג טשינ זָאל ,טרהעקרַאפ ,ןוא ;  "?ובמ, ַא רָאנ ,ןענער ַא
 ,שינעקיטשרעד ַא ,שינעקירטסיוא ןייַאה : טכעלש ךיוא זיא ,ןעגער
 יז רָאנ ,ןֹוז יד םהיא ייב טשינ טמערַאװ לָאמנייק "!רבדמ ַא
 ."שינעטישרעפ ,, 8 םהיא ייב זיא יינש ַא ,"ט'הפרש, יז ,"טנערב,
 ; טרָאװ סָאד ןעבענוצ זומ רע ; גרַאק םהיא זיא ןיילַא טסָארפ ַא
 -- טרָאטש ןיא שנעמ ַא .,הלילח ,טברַאטש ,"רעגידנענערב א,
 א ךיז טנָארט םלוע רעד, : ןושל ןייז ףיוא םהיא ייב סע טסייה
 -םחנמ םענעי ןעמוק ,ריול ַא ףיוא ןייז ...?ןעגעילפ יו ,טלאפ עמ
 -נעמ ןיא ףיורעד -- ןייז הלוח-רקבמ ןעקנארק ַא רעדָא ,ןייז לבָא
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 ןעדערסיוא ןייז ,ןעטסיירט ןייז .ןינמ ןעטשרע ם'נוֿפ דימת לעד
 ,רעגרע ךס ַא ןייז ךָאנ ןָאק סע, זַא ,םעד ןיא טהעטשעב ץרַאה סָאד

 לעדנעמ ךייַא טעװ ,ןוהט העוו ךייַא זָאל ןהָאצ ַא ,"זיא סע יו

 גיטהעוונהייצ ? גיטהעוונהייצ ךייַא ייב טסייה סָאד טָא, :ןעגָאז

 -עג טָאה רע סָאװ ,ןעלהעצרעד ךייַא טעװ רע ןוא ?! ךימ טגערפ

 ַא םענייז ןופ ןעבעגרעביא ךייַא טעװ רע רעדָא ,ןהָאצ א ןופ טאה

 ןיוש ,ןהָאצ א ןופ ןעברָאטשעג טשינ רעיש זיא סָאװ ,ןעטנַאקעב

 ...ןעגירשעגּפָא םהיא טָאה עמ רָאנ ,ייברעפ ןעוועג

 טעװ ,טסוה רהיא זַא ,םהיא רַאפ ןעגָאלק ךיז טבורּפ רעדָא

 ,טשינ זיא סָאד ...?? טולב טימ,, : ןוהט גערפ א דלַאב ךייֵא רע |
 ,טלָאז רהיא זַא ,ליוו ןוא עבטב רעטכעלש ַאזַא זיא ?עדנעמ לייוו

 םהיא ייב זיא'ס רָאנ !ןיינ .טולב טימ אקוד ןעטסוה ,חלילח

 ןוא דנַאטשוצ ןעטסגרע ם'ניא ךַאז עדעי ןעהעז ,רעטקַארַאכ ַאזַא

 .טשינ שרעדנַא ןָאק רע .ןעצרַאה ן'םיוא רענייטש םענעי ןענעל

 ,ןעלַאפרַאפ --- ךַאז ענעריובעג ַא

 רעד ל?עדנעמ יו ,ּפָארטנַאזימ אזַא זא ,ךיז טכער העג טנייה

 ַא סעקַאילוה הרבח ןעשיווצ הרות-תחמש ןייז רע טעװ ,רענעכעלב
 ! קנערק עטּפעלשרעפ ַא ןוא טנַאידעמָאק ַא ,רעכַאמנעצנוק רעצנַאג

 ,טסייה סָאד .שטייד ַא ?עדנעמ דרעוו ,הרות-תחמש טמוק

 טשינ טרער ןוא שטייד ַא רַאפ גָאט םעד ףיוא ךיז טלעטשרעפ רע

 עקריקַאנ ענעכעלב עגנַאל יד .שטייד רעסיוא ,ךַארּפש רעדנַא ןייק
 יד ,קַאשזריּפ ַא רהיא ןופ טכַאמעג ,ןעדנובעגרעטנוא רע טָאה
 ןופ ןמיס ןייק --- ןערעהיוא יד רעטניהַא טנעלרעפ רע טָאה תואּפ

 ןופ !ןעדיא -- ןָאהטעגנָא רע טָאה שילעּפַאק ַא ןוא ,האּפ ןייק

 רע טָאה ואוו 4 טלעוו רעד ףיוא שילעּפַאק ַאזַא ךיז טמענ ןענַאװ

 -עצ רָאנ ,טוח-רעדניליצ א טשרמולכ ?טצַארקעגסױא םהיא
 ,קעד ַא ןהִא ןוא ,ןעמיוק א יו ,ךיוח ןוא ,טרעכעטשעצ ,טשטיינק
 רענשטירבַאפ ַא .ןעמיוק ַא יוװ יקַאט --- ןעביוא ןופ ךָאל ַא טימ
 טנַאקעב טוג ןיוש ןיא ןעמיוק רעגיזָאד רעד שטָאח ןוא .ןעמיוק
 -ראפ ןוא ןערהָאי-ייװצ-רַאפ ןופ ,ןערהָאי-א-ראפ ןופ טדָאטש ןיא
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 ןעלדנעמ ןעמ טנענענעב ןעגעווטפעד ןופ ,הרות-תחמש ןערהָאיייירד

 -רַאפ ,ןערהָאידַא-רַאפ סָאװ ,תולעּפתה ןוא הלודנ רעבלעז רעד טימ

 ןעכַאמ םיסדנוק הרבח ןַיא ,ןערהָאי-יירד-רַאפ ןוא ןערהָאי-ייװצ
 .הרות-תחמש עלַא סָאװ ,סעיצַאװַא ענעגייא יד םהיא

 -אק ,אררוה !ןעמיוק ,אררוה !שטייד ,בוט-םוי טוג ַא --

 | ! שילעּפ

 לעדנעמ .טשינ ייז טרעפטנע רענעכעלב רעד לעדנעמ רָאנ
 ןערָאװעג ןעפאשעב זיא לעדנעמ .םיסדנוק טימ ןוהט וצ טשינ טָאה
 ךיז ףרַאדעב טדָאטש עצנַאנ יד .עסיורג ןייז חמשמ וצ ףיוא
 טימ ןעשיט עֶלַא ןענָארטעגסױרַא ןערעוו סע ,ןעהיירפ םהיא טימ

 ןיוש טציא) רענעכעלב רעד לעדנעמ ןוא ,בוטש ןופ ךעלקנעב עלַא
 דנַאה ןייא ,ּפָאק ן'פיוא ןעמיוק ן'טימ ("שטייט רעד לעדנעמ,
 ַא טצנַאט ,?עשעלפ א דנַאה רערעדנַא רעד ןיא ,םָאקָאבידָאּפ

 :לעדעיל סעשטייד ַא טגניז ןוא "שטייד

 ןעשטייד רימ ןענעז
 ,גרָאז ןייק ןעבַאה ןוא
 --- ןמוזמ ןייק ָאטשינ
 .גרָאב ףיוא רימ ןעמענ

 :רעטנוא-ןעּפַאח סעקַאילוח הרבח עגירעביא יד ןוא

 ,םִאב - םיב ,םָאב - םיב
 ! םִאב - םיב ,םיב-םיב

 : רעטייוו טנניז לעדנעמ ןוא

 -- ןעשטייד רימ ןענעז

 ,רעיפ ,יירד ,ייווצ ,סנייא
 ,ןעפנָארב ןייק טשינ ןעמ טיג
 ,רעיב רימ ןעקנירט
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 ;סעקַאילוחה הרבח יד רעטנוא-טּפַאח

 ,םָאב - םיב ,םָאב - םיב
 ! םָאב - םיב ,םיב - םיב

 : רעטייוו טגניז לעדנעמ ןוא

 ,ןעשטייד רימ ןענעז

 ; ןיילק ןוא סיורג ןעק זנוא

 ,ןעבעג טשינ זנוא ןעמ ליוו

 .ןיילא רימ ןעמענ

 ; רעטנוא-ןעּפַאח סעקַאילוה הרבח ןֹוא

 ,םָאב - םיב ,םָאב - םיב

 ! םָאב - םיב ,םיב - םיב

 :ּפָא לעדנעמ ךיז טלעטש םיצולּפ ,רעטייוו ױזַא ןוא

 "עב ָאד ךָאנ זיא ּסָאװ ,ןעסיוו ןעלעוו טלָאװ ךיא ! ןעדיא ---
 גערפ ךיא .ןיינ ? דיא ַא זיא ןעמ זַא יו ,טלעוו רעד ףיוא סרעס
 ? ךיא ַא זיא ןעמ זַא יו ,רעסעב ןייז ןָאק סָאװ : ךַאז ןייא רָאנ

 ערעסעב ןייק ָאטשינ רָאג זיא'ס זַא ,םיכסמ ןיא םלוע רעד

 סָאװ דרעוװ עמ ןוא ,דיא ַא זיא ןעמ זַא יו ,טלעוו רעד ףיוא ךַאז
 ךיז ןעביה סיפ יד ;רעכיליירפ ןוא רעגידעבעל ץלַא רעטייוו

 .לעצנעט ַא ןעּפַאח םהיא טימ ןעמעלַא ךיז טסולג סע ןוא ,ןייֵלַא

 ,דָאר ַא טכַאמ עמ ןוא ,דנעה יד רַאפ םהיא טימ ךיז ןעמ טמענ

 ,סיפ יד טימ טעּפוט עמ ןוא ,טצנַאט עמ ןוא ,ךיז טהערד עמ ןוא

 .טעילוה עמ ןוא ,טעילוח עמ ןוא



 ר

 .סרוקיּפַא רעד לעקנעי-השמ

 רע .גנוי ךיז טלַאה רע רָאנ ,ןערהָאי יד ןיא דיא ַא ןיוש
 החפשמ אזא .,דרָאב ןיא רָאה עיורג ןייא וליפא טשינ ךָאנ טָאה
 ,רָאנ ךַאז ןייא .יורנ טשינ ןערעװ ןוא -- ןעברַאטש .ייז ייב
 יו ,סיוא טהעז .טשטיינקעג שטָאח םהיא זיא םינּפ סָאד סָאװ
 טהעג ןָאהטעגנָא .עצילסיק ערעױז יװ ,פעּפע רעטרעייזעג ַא
 ַא םוא:טהעג ןוא ןעקָאז ןוא ךיש טגָארט ,עטָאּפַאק עגנַאל ַא רע
 .תומלוע ןיא רעטכַארטרעפ

 ןעפור רָאנ ,לעקנעי-השמ טסייח ןוא רעכַאמרעגייז ַא זיא רע
 ,"סרוקיּפא רעד , םהיא ןעמ טפור

 יד ןופ גנַאג םעד טסייוו ןוא רעכַאמרענייז ַא זיא רע תמחמ
 סָאװ רַאפ ,םזינַאכעמ ם'נופ לכש םעד טהעטשרעפ ןוא ךעלדער
 רַאפ סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא ןיא העידי ַא רע טָאה ,ךיז טהערד סע
 טימ ןוחט וצ טָאה רע תמחמ ןוא .דוס ַא סָאד זיא ןערעדנַא ןייא
 טהעג יז ןעוו ןוא ךיז טצעז ןוז יד ןעוו ,טסייוו ,המחה-תעיקש
 -ייב ןיא סָאװ רַאפ ,לכש םעד אלימב ןיוש רע טהעטשרעפ ,ףיוא
 ,רעמוז --- רעמוז זיא יאמל ןוא ,טכַאנ --- טכַאנייב ןוא ,גָאט --- גָאט

 ןענער ַא רעמוז טהעג סָאװ רַאפ ןוא ,רעטניוו --- זיא רעטניוו ןוא |
 רעדָא רענוד רעד : רעהירפ טמוק סָאװ ןוא ,יינש א רעטניוו ןוא
 רעד ?עקנעי-השמ :ץרוק .ןעכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא --- ץילב רעד
 .סרוקיּפַא ןייא ןוא ףָאזָאליפ ַא ,ןרקח א רַאפ ט'מש רעכַאמרענייז

 ַא ,ןרקח ַא ןייֵלַא זיא ?עקנעי-השמ סָאװ ,יד אל רָאנ
 יד זַא ,ןעועג ןלעב ַא רע טלָאװ ,סרוקיּפַא ןייא ןוא ףָאזָאליפ
 .םיסרוקיּפַא ןוא ןעפָאזָאליפ ,עטרעלקעגפיוא ןייז לָאז טלעוו עצנַאג
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 רעגייז ַא טימ םהיא וצ טמוק עמ זַא ,בעיל רע טָאה םעד בעילוצ

 ןוא ןעריפָאזָאליפ ,ן'הריקח ןעצעזקעוַא ךיז רע לָאז ,ןעטכיררעפ

 א ןענעגעגעב ןופ ןוא ,םולח ַא ןופ ןוא ,גיוא טונ א ןופ ןעכַאלּפָא

 א ןופ ,לידבחל ,ןעװע'צלי'ּפֶא ןוא ,סרעמע עגידעל ןופ ןוא ,חלג

 - ,םידיסח יד ןופ קזוח ןעכַאמ ,ןעדיא ןעטוג
 דנַאג ַא םהיא ייב זיא סָאד --- ןעדיא ןעטונ ַא ןופ ןעכַאלּפָא

 ?עדער ץנַאג א ךיז םורַא ןעכיױלקסורַא ךייא ןָאק רע .סעמיצ רעצ

 ןחֶא ןוא ביֹוהנֶא ןייֵא ןהֶא ,השעמ ענדָאמ א ךייַא ןעלהעצרעד ןוא

 ןייק ,םינּפ טסנרע ןייֵַא ייברעד קעװאטלעטש ןוא ,ףוס ַא

 ,זעניימ רעביז טנָאק רהיא זַא יֹוזַא ,ןוהט וצ טשינ וליפַא לעכיימש

 .'יבר ם'נופ תפומ ַא דיסח רעסייה ַא ךייַא טלהעצרעד סָאד זַא

 טביוה ױזַא --- געוו ןיא לָאמנייא ,סע טסייה ,רע טרהָאּפ ---

 ,ןעטימ ם'נופ ךיילנ ןעלהעצרעד וצ לעקנעי-השמ ליטש ץנַאג ןָא
 -- "רע, רעד זיא רעו ,ןעסיוו וצ ביוחמ ןייֵלַא ןיוש טנעז רהיא ןוא

 ןעוועג סָאד זיא גָאטיירּפ ,געוו ןיא ?ָאמנייא ױזַא ךיז רע טרהָאפ

 ,טרהָאפ ןוא טרחָאפ ,טרהָאפ ןוא רע טרהָאפ ,ןעשטנעב-טכיל רַאפ

 זיא'ס ? ןענַאװ זיב --- חשק ייז ךָאד דרעוו .טרהָאפ ןוא טרהָאפ

 ?ןייז טעװ סָאװ : םהיא וצ ייז ןעכַאמ ? תבש דלַאב ןיוש ךָאד

 -ייוו ןערהָאפ טסייה ןוא טרָאװ ערעדנַא סָאד טשינ רע טרעפטנע

 ןעמ ףרַאד ,ןערהָאפ טסייה רע זַא :טשינ ךיז טפלעה ,רעט

 עמ ןוא ןעמ טרהָאּפ ,טרהָאּפ עמ ןֹוא ןעמ טרהָאּפ .,ןערהָאפ

 וצ ןָא ןיוש טביוה ןוז יד .טרהָאפ עמ ןוא ןעמ טרהָאּפ ,טרהאפ

 סע ןוא ,העש עבלַאה א ךָאנ ,העש ַא ךָאנ ,טָאיטִא .,ךיז ןעצעז

 לעסיב ַא ןָא ןיוש ייז ןעביוה ,ענטומעלַאק ייז דרעוו .טכאנ דרעוו

 ךָאד טעװ עמ ? תילכת רעד ןייז טעװ סָאװ ,דלַאװג : רעקרַאטש

 !וררררּפט :ןַא ךיז רע טפור !ןערָאט טשינ ָאידלַאב ןיוש

 עמ ןוא ,טהעטש עמ ןוא ןעמ טחעטש ,ןהעטש ןעמ טביילב

 דרענ .טהעטש עמ ןוא טהעטש עמ ןוא ,טהעטש עמ ןוא טהעטש

 ןעטלַאה רימ ןעלעוו ָאד טא :םהיא וצ ייז ןעכַאמ ,סאמנ ייז

 ?טסייה סָאװ :ייז ןענָאז ?טשינ סָאװ רַאפ :רע טגָאז ? תבש
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 : רע טגָאז ? תבש ףיוא שיפ ןעמענ ןעמ טעװ ואוו ? שיפ ןוא ,ונ
 ןופ :רע טנָאז ?ןענַאװ ןופ :ייז ןענָאז .שיפ ןייז טעװ סע
 טא :רע טנָאז ?ךייט ַא רימ ןעבָאה ואוו : יז ןענָאז .ךייט
 .ךייט ַא -- ,ןעניוא יד ףיוא טביוה עמ .הוח ךכ .ךייט רעד זיא
 {םיוא רעגנירג ?עסיבַא ןיוש ייז דרעװ !סוניקוא ןייֵא ,םי ַא
 :רע טנָאז ?יונ ַא ןעמ טמענ עשזיואוו : ייז ןעגָאז .,ןעצראה
 ןעּפַאח זנוא לָאז רע :ייז ןענָאז ? יונ ַא רחיא טפרַאד סָאװ ףיוא
 ןוא שיובמ ייז ןערעו 4? רהיא טנעז ואוו ןוא :רע טגָאז .שיפ
 ךייַא טָאנ :רע טנָאז .ץענ ַא ןעבָאה שטָאח ןעלָאז רימ : ןענאז
 ןעבָאה ; טניימ רע סָאװ ,ןענַאטשרַאפ ייז ןעבָאה .,עליישטא? ןיימ
 רעד טימ ןעגנַאגעגנײרַא ןענעז ןוא ,עליישטאפ יד ןעמונעג ייז
 ,ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעג ןענעז ןוא ,ןיירַא ךייט ןיא עליישטַאפ
 ןייק ָאטשינ -- ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעג ,ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאנעג
 ןוא םהיא ֹוצ ּפָאק םעד סיוא ייז ןעהערד !שיפ ןייק ןופ ןמיס
 -בעלש יד ןיא סָאװ :רע טנָאז .טכעלש עס :םהיא וצ ןעכַאמ
 סע :רע טגָאז .טשינ ךיז טּפַאח סע :ייז ןעגָאז ? טייקגיט
 יד טדערעגסיוא טָאה רע רָאנ יו .חוח ךֹכ ןוא .,ןעּפַאה ךיז טעוו
 -טאפ יד זַא ,טלהיפרעד ךיילג ייז ןעבָאה ,רעטרעוו רעיפ עגיזָאד
 רערעווש ,רערעווש ןוא רערעווש ץלא רעטייוו סָאװ דרעוװ עלייש
 ןהֶא ןעביילב ייז .קע ןייֵא .רערעווש ןוא רערעווש ,רערעווש ןוא
 .המשנ רעד ףיוא ענטָאקרַאפ רעדעיװ ןיוש .יז דרעוו .תוחכ
 טנָאז ןוא ןָא ךיז רע טסיוטש ,ןעגיוא יד טימ םהיא וצ ייז ןעקוק
 -- טּפעלש :טנָאז רע זא ןוא !טּפעלש ,רעטייוו טּפעלש : יז וצ
 עטצעל יד טימ ןעבעגעג םעג ַא ךיז ייז ןעבָאה ,ןעּפעלש ןעמ ףרַאד
 -עג ןוא טּפעלשענ ייז ןעבָאה ,ןעּפעלש ןעמונעג ןעבָאה ןוא תוחכ
 ,טּפעלשעג ןוא טּפעלשעג ןוא ,טּפעלשעג ןוא טּפעלשענ ןוא ,טּפעלש
 ...טּפעלשענ ןוא טּפעלשעג ןוא

 טנַאז טלעו א זַא !םהיא ןעמ לָאז ןעּפעלשרַאֿפ ,ַא ---
 עמ ןוא סױא-טייּפש עמ ןוא -- ! ןעביולג ןעמ לָאז ,"סרוקיּפַא,
 ןעמ ןָאק המשנ עשידיא א רָאנ .סרוקיּפַא םעד ןופ ּפָא-טערט
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 ,הרות-תחמש טמוק סע זַא ,סרוקיּפַא רעד טָא אקוד .ןעצַאש טשינ

 "רעד וצ טשינרָאג םהיא זיא סע .טיוה עיינ ַא םהיא ףיוא דרעוו

 הרבח רעד ןופ רענייק --- רועיש ןייק טָאה ןעקנירט ןייז .ןענעק

 ױזַא ךיז ןיא ןעסיגניירַא ןעמענרעטנוא טשינ ךיז טעוו סעקַאילוה

 ,לעקנעי-השמ ןוא .,?עקנעי-השמ רעד טִא לעיפיוו ,הקשמ לעיפ

 ? רוכש רע דרעוו ,תוסוכ עכילטע עטשרע יד ןיירַא טלעטש רע זַא

 ןוא ךיליירפ ןייֵלַא דרעװ רע ,ךיליירפ רָאנ -- !ריכזהלמ סה

 ןוא ,סרוקיּפַא ןייֵא רהֶאֹי ץנַאג ַא .ךיליירפ םלוע םעד טכַאמ

 ,ףָאזָאליפ ַא רהֶאֹי ץנַאג ַא ,דיא רעכילרהע ןייֵא הרות-תחמש

 -עשרו מ ַא רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא ,קָאלעשרַאמ ַא הרות-תחמש ןוא

 טימ טצנַאט רע יוװ ,ןעלקנעי-השמ ןעקוקוצנָא יַאדכ זיא סע !קָאל

 ןוא סופרָאב ןייא טימ ןוא לעוויטש ןייא טימ ,דנַאה .ןיא םעזעב ַא

 :לעדעיל שיווטיל א טגניז

 !לערעב ,קושט - ּפָאה

 ! לערעמש ,קושט - ּפָאה

 ,קָאז ןייא טימ ןוא סופרָאב ןייא טימ

 ,קָאטשנעשמַאי ןעגנַאל ן'טימ

 ...קָאדרעסבייל ןעסייוו ן'טימ

 ןעגנַאל גיר'ארומ א סרוקיּפא רעזנוא סױרַא-טהוצ ייברעד

 סָאװ םיוק-םיוק ,רעדעפ א יװ ,גנירג ױזַא טצנַאט ןוא ןטק-תילט

 טימ םורַא ךיז טמענ רע ןוא .סיפ יד טימ דרע יד ןָא טרהיר רע

 טשינ ןוא םידיסח טימ ,ןעמעלַא טימ ךיז טשוק רע ןוא ,ןעמעלַא

 .ןעגיוא יד ףיוא ןערערט טימ ט'הנעט ןוא ,םידיסח טימ

 ! ןעבָאה רימ טָאג ןעסיורג ַא רַאפ סָאװ ,רָאנ טנעכערַאב ---

 ןוא ,טָאג ןעקרַאטש ַא רַאפ סָאװ ןוא ,טָאג ןעסיורג ַא רַאפ סָאװ

 טשינרַאג םהיא ןָאק עמ סָאװ ,טָאנ ןעגיטלאועג ַא רַאפ סָאװ

 -רעביא טשינ ךיז רימ ןעלָאז ױזַא יו ,ונ !לכש ן'טימ ןייז גישמ

 ןעקנירט טשינ ,ןעהיירפ טשינ ךיז רימ ןעלָאז ױזַא יו ? ןעמענ

 ..! םילשוריב האבה הנשל !םייחכ ! ןעדיא ,םייחל ?םייחל ןייק
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 א ןיא ?עקנעי-השמ זַא ,ןעסעגרעפ רָאג טָאה םלוע רעד
 םהיא טימ טקנירט עמ ןוא ,סרוקיּפא ןייַא ןוא ףָאזָאליפ ַא ,ןרקח
 .טעילוה עמ ןוא ,טעילוה עמ ןוא ,בוט-םוי ן'טימ חמשמ ךיז ןיא ןעמ ןוא ,דנעה יד ייב םהיא טימ ךיז טמענ עמ ןוא םייחל



 | .ה

 ,הבושתילעב דוד-היעש

 -לעב רעסיורג ַא ןעוועג ןערהָאי עגנוי יד ןיא רע זיא אמתסמ

 .הבושתילעב ַא ןערָאװעג רעטלע רעד ףיוא זיא רע זַא ,אטח

 דוד-היעש :ןעמָאנ רעדנַא ןיֵא ןעסייחעג רע טָאה לָאמַא

 "עג ןענעז רמז-ילכ בור סָאד .רמז-ילכ ַא זיא רע .,רמז-ילכ רעד |

 וצ טָאה עמ .עכלעזַא ןיא ערעייז הסנרּפ יד ,ןעמ טנָאז ,טּפַאח

 ,תונותח ףיוא ? עוו ןוא .ךעלבייוו טימ ןוא ךעלדיימ טימ ןוחט

 ןעמ ןיא םייקמורפ ןופ .,סלָאמ-ןתח ףיוא ןוא ןעלעיּפשרָאפ ףיוא

 ,ערעייז השבלח יד טנייה .ןעסירעגּפָא --- טייקשיריא ןופ ,טייוו

 תשעמ ןָא דימת ןופ ןוא םוטעמוא זיא ייז ייב ךיז ןוהטנָא סָאד

 .טנַארפ
 -ילב םעד דוד-היעש ךָאנ ןעקנעדעג סָאװ ,ןעשנעמ ןאהרַאפ

 -נוא ןייֵַא טימ ,עטלעזיירקעג ּפָאק ן'םיוא רָאה עלטַאּפ ַא טימ רמז

 טָאה עדנערעוועדנעט עצרַאװש ַא ןוא ,עטָאּפַאק רעטקַאהעגרעט

 -- ארבס ַא -- לעדרעב סָאד ןוא ,ןעלסכַא יד ףיוא ןענָארטעג רע

 .טצוּפעגרעטנוא ןעוועג זיא

 עטָאּפַאק ַא ,תואּפ ןוא דרָאב טזָאלרעפ ךיז רע טָאה טנייה

 ןעשיווצ רעגיצנייא רעד זיא ןוא ,עשידיא ַא ,עגנַאל ַא רע טגָארט

 "רעד ףיוא ןוא הירפרעד ןיא ךרוד טשינ טזָאל סָאװ ,רמז-ילכ יד

 .ןענוװַאד סָאד טכַאנ

 .טלעו רעד ףיוא סרענװַאד ײלרעלַא ןַאהרַאפ ןיא'ס רָאנ

 טיירש ,סנעטשרע .ןעשנעמ עלַא יו ,טשינ טנעװַאד דוד-היעש

 טלָאװ טָאג רעשידיא רעד יװ ךיילג ,ױזַא טעװעדלַאװג רע .רע

 .ןעיירש םהיא וצ ףרַאד עמ זַא ,טלַא ױזַא ןעוועג תמאב ןיוש
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 טרָאװ ַא לָאמ ייווצ ןענָאז עבט ַא רמז-ילכ רעד טָא טָאה טנייה

 -כרוד רע טָאה רעמָאט ,ארומ טָאה רע --- הרוש ַא לָאמ ייווצ ןוא

 רמָאש ,ךורב ךורב, :ןהענרעביא סניימ ,רע טנָאז ,זָאל .טזָאלענ

 ..היהו רמָאש ךורב ,היהו רמָאש ךורב -- היחו היהו ,רמָאש

 -- רזונ רזוג ,ךורב ךורב ,אוה אוה ,ךורב ךודב ,םלועה םלועה

 ,. רזונג ךורב אוה ךורב םלועה ,רזונ ךורב אוה ךורב םלועח

 ןיא'ס זַא ,ןעגָאז ,םהיא ןעבענ ןעציז סָאװ ,יד ! ןערעוו וצ ענושמ

 ,ּפָאק םעד ייז טיירשרעפ רע ;ןעטלַאהוצסיוא טשינ םהיא ןופ
 ייז רע טנָאלש טרָאװ ַא לָאמ ייווצ ןע'רזח'רעביא ןייז טימ ןוא

 .נעוו ם'נופ ,ייז ןענָאז ,ּפָארַא

 -עג לָאמ ַא טימ ןיא דוד-היעש סָאװ ,השעמ יד זיא סָאװ = |
 טעוװ רהיא זַא .טשינ רענייק טסייוו --- דיא רעמורפ אזַא ןערָאוװ

 טעוװ רהיא זַא ןוא .ןערעפטנע טשינ ךייַא רע טעװ ,ןענערפ םהיא

 ללכב ןוא .נידנעסיוו טשינ ןעכַאמ ךיז רע טעוװ ,ןעכַאל םהיא ןופ

 ,דיא רעליטש ַא .ךיז טוהט םהיא טימ סָאװ ,טשינ רהיא טסייוו

 .הבושת-לעב ַא ,רענענרָאברעפ א

 ןיא  .ןעמוקרָאפ טפראדעב ןעשנעמ םעד טימ טָאה סיּפע

 ,ןעפרָאװענקעװַא םהחיא טָאה בייוו סָאד זַא ,ןעמ טנָאז טדָאטש

 ןעפאלטנא .ןעפרָאװעגקעװַא סואיס ןוא .דנענוי רעד ןיא ךָאנ

 -יטש א ,תונכש ןיא ןעסעזעג ."ווַאטסירּפ קינשטָאמָאּפ , ַא טימ

 עמ ןעוו זַא ,ךיז טכיר הענ .ןעדיא ַא טאהענ בעיל .יונ רעל

 רע טעװ ,טדָאטש רעדנַא ןיֵא ןיא ןערהיפרעבירַא םהיא טעוו

 םהיא טימ לָאז יז ,בייוו ס'רמז-ילכ םעד דוד-היעש ןעדעררעביא

 רשפא יז טלָאװ ,גָאטייב ןעווענ שטָאח סָאד טלָאװ .ןערהָאפטימ

 .דלַאװנ טימ ןעטלשהרעפ רעדָא ,קירוצ טדערעגרעביא דוד-היעש

 א ןיא טשינ ןוא ,טכאנייב ןעפערט טפראדעב רעבָא סע ךיז טָאה

 רהָאפ העג -- ,סטכאניוצ-נָאטיירפ ַא ןיא רָאנ ,גָאט ןעטסָארּפ

 ניטהעוו רעד ןוא ,סיורג גונעגנ ןעוועג זיא ןויזב רעד ! ךָאנ רהיא

 יד ןיא ךָאנ דניק ַא טזָאלענרעביא םהיא טָאה יז .רעסערג ךָאנ

 רָאנ . . .זַא ,טסעומשענ טדַאטש יד טָאה דניק ן'פיוא .ךעלעקיוו
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 דניק סָאד ...! ןעטכַארטסױא טדָאטש ןיא זנוא ייב ןָאק עמ סָאװ

 -תפי ַא ךָאנ ןוא ,לעדיימ ַא .ןעסכַאװעגסיױא ןוא ןעסכַאװעג זיא

 ,עמַאמ יד ןעצנַאגניא ,עמַאמ רעד ןיא ןעטָארעג ,וצרעד ראות

 ץנַאג ַא טאהעג ,חלכ ַא ןעוועג ןיוש ...רעטקַארַאכ ן'טימ ןליפא

 קעװַא טפרַאװ ןוא יז טהעג .ןערעה רהיא טעװ --- ןתח םענייפ

 ,לעדיימ ַאזַא רָאנ סָאװ ,ךַאז ַא ּפָא טוהט ןוא ןעטַאט ן'טימ ןתח םעד

 ןעלהעצרעד גנַאל .ןוחט סעכלעזַא ןָאק ,עמַאמ ַאזַא טָאה סָאװ

 יד .השעמ עטלַא ןייֵא ןיוש זיא סע ,טשינ ןעמ ףרַאדעב ךייַא

 סע טָאה ןעסעגרעפ טשינ .ןעסעגרעפ גנַאֿל ןיוש טָאה טדָאטש

 -"ןוא"ןייא ןייֵא ןעסעגרעפ רעטָאפ ַא ןָאק יו .,רעטָאפ רעד רָאנ

 "דנעש יד ,עצינ'הריבע-לעב עטסערג יד ןייז געמ יז ,דניק גיצנייא

 !דניק ַא טרָאפ ? טלעוו רעד ןיא ןירעכערברעפ עטסכיל

 טשינ ןופרעד שנעמ ןייק טימ ךָאנ טָאה דוד-חיעש ,תמא

 -רעפ ַא ןוא רעדנעלע ןייֵַא ,ןעדער רע טעוװ ןעמעוו טימ .טדערעג

 .טעװ רע ?ךאז ַאזַא ןענערפ םהיא טעוװ רעוו ןוא ? רענעגרָאב

 ןעפלעה טעװ סָאװ ןוא ? ןעדנואוו יד ףיוא ןעצלַאז ןחעג םהיא

 -רָאפ ַא ,הנותח ַא לָאמַא ךיז טכַאמ סע סָאװ ,קילג ַא ? ןעדער סָאד

 ןעלעיּפש .ןעלעיּפש ןהעג ףרַאד עמ ןוא לָאמ-ןתח ַא ןוא לעיּפש

 .קילגמוא ן'כָאנ ךָאוו רערעדנַא רעד ףיוא ןעננַאגעג דוד-היעש זיא

 טעװ --- ןעלעיּפש ןהעג טשינ ! הסנרּפ --- ? ןוהט ןעמ לָאז סָאװ

 ןיוש רע טָאה טציא .רעטסעקרָא ןופ ןעפרַאװסױרַא םהיא ןעמ

 רהֶאי גיצפופ דלַאב ןיוש .טשינ ארומ ןייק ןעפרַאװסױרַא רַאפ

 .טלעיּפשעג טסייה ץלַא ,ךייא טלהָאמ .טלעיּפש שנעמ א ןא

 .טלעיּפשעג רשפא רע טָאה ,ןייז ןָאק ,דנעגוי רעד ןיא ,לָאמַא

 ,לעדעיפ רעטייווצ רעד ףיוא וצ-טלאה רע .רע טלעּפמיר טנייה

 .עדנוקעס רעד ףיוא
 םַאט-םַאט ,םַאט-סַאר

 םַאטי-סַאט ,םַאט-סָאר

 וצ ןָא-טביוה דוד-היעש זַא ,ךיז טכַאמ ןעלּפמיר תעשב ןוא

 רָאשזיריד םעד ץרּפ ןופ עֿפעקעטש ן'טימ רע טמוקעב ,ןעלמייוא
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 ."תוחילס וצ ףיוא טהעטש ,לחומ-עשז-טייז גר, :ןאנ רעד רעביא
 טוהט עמ ?ןע'דוד-היעש ןופ ןעטייז ןעד ןעבָאה רמז-ילכ הרבח
 ייב קעװא ט'הבנג עמ .טשינ ןעדיא ןייק טוהט עמ סָאװ ,םהיא
 קישטימס םעד ןָא םהיא ןעמ טרימש לָאמַא ,עילָאפענַאק יד םהיא
 ןוא -- ?עדייש ןיא ץַאק ַא ןיירא םהיא טגעל עמ ,רעטוּפ טימ
 א ,דיא רעליטש א !גנוצ יד ןערהעקרעביא סָאד לָאז דוד-היעש
 ןעוהט ןוא רמז-ילכ הרבח םהיא ףיוא ןעגָאז --- ?רענעסיברעפ,
 ,טיוט םוצ םהיא

 רַאפ "רָאשזיריד רעד ץרּפ , םהיא טעשטוקעד עלַא ןופ רחעמ
 לעג ַא טימ לעגָאשטש ַא ןַאמרעננוי ַא זיא ץרּפ .טייקמורפ ןייז
 ךיז טלַאה ,דנעה יד ףיוא ןעיילק טימ ,לעדרעב ןעריושעגרעטנוא
 תעב טכַאמ ןוא "ןעטָאנ טעַאינישטָאס, ,רעקיזומ ןעסיורג ַא רַאפ
 ןָאק עמ זַא ,רעטסעקרָא ן'טימ ןעלעטשנָא עכלעזַא ןערישזיריד
 ייב --- עלעקעטש סָאד רָאנ טשינ טיײברַא ןע'צרּפ ייב ! ןעברַאטש
 יד ןוא ,ןעניוא יד ןוא ,ּפָאק רעד ןוא ,דנעה יד ןעטיײברַא םהיא
 סָאד .טליוו רחיא סָאװ ןוא ,סיפ יד ןוא ,זָאנ יד ןוא ,ןעמערב
 רמזיילכ הרבח רָאנ .זעוורענ םהיא טכַאמ ,רע טגָאז ,ןעלעיּפש
 ,סנעטסניימ ,סיוא רע טזָאל תענושמ ןייז ןוא .עגושמ םע ןעפור
 .טונימ ןייק ףיױא ּפִא טשינ רע טזָאל םחיא .ןע'דוד-היעש וצ
 ם'ייב טשינ רע טָאה ןעמַאנ רעדנַא ןייק --- ??חומ-עשז-טייז בר,
 ."רָאשזיריד

 .עטָאּפַאק יד טעיליּפשרַאפ ,לחומ-עשזיטייז בר --

 .הציצ יד טלַאהאב ,?חומ-עשז-טייז בר ---
 ,ןענזַאד ןהעג ןיוש טנָאק רהיא ,קחומדעשז-טייז בר --
 רהיא טָאה םילהת ךעלטיּפַאק לעיפיוו ,לחומ-עשז-טייז בר --

 ? ןעצרַאה ןערעטכינ ן'פיוא ןעגנולשעגניירַא טנייה ןיוש
 ם'יױָאשזיריד ןעלענ ם'נופ ןעצלָאמשעצ ןערעװ רמז-ילכ הרבח

 םהיא טשינ יו ךיילנ ,ַאש --- קינדנוקעס רעד דוד-היעש ןוא ,תומכח
 .ךאלמ רענעגָארטרעפ ַא .ןעמ טניימ
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 ,וג ַא ייב ץיגרע ,טדָאטש קע ןיא דוד-היעש טנהָאװ ןענהָאװ
 ןיילַא טוהט ןוא עלעּפעט ַא ןיא ןעסע סָאד ּפִא ןיילַא ךיז טכָאק

 ןענענעגעב סהיא רהיא טנַאק רעמוז .ףראד עמ סָאװ ,גנידסלַא
 ןרעטנוא ךַאטער ַא טימ רעדָא יניד 8 טימ קראמ ם'נופ ןהענ
 ןוא ,ּפָארַא טזָאלענּפָארַא ּפָאק רעד ,טירט עליטש טהעג .םערָא

 ןעגָאז רעדָא ,ןענוואד רעדָא קעווא ךיז רע טצעז ,םייהַא ןעמוקעג
 יו ,טרָאװ ַא לָאמ ייווצ ןוא ,ןונינ ַא ףיוא דייחרעליטש םילחת

 ,אל אל ,רשא רשא ,שיאה שיאה ,ירשא ירשא , ;זיא רענייטש ןייז

 אל רשא שיאח ידשא ,ךלה אל רשא שיאה .ירשא -- ךלה ךלה

 ! הבושת:לעב רעליטש ַא ..."ךלה

 : טימ חבושת-לעב רעליטש רעזנוא סיוא-טסכַאװ םיצולפ

 -נומ דרעוו ,ףיוא ךיז רע טּפַאח םיצולּפ ןוא ,רעכעה ּפָאק ןעצנַאנ
 .ךיליירפ ןוא גידעבעל ,רעט

 .הרות-תחמש ןופ גָאט ם'ניא זיא סָאד
 יד טימ רעטקַאנקרעפ ַא ,רעניטרַאפ ַא ןיירַא ךיז טסייר רעוו

 ןוא רעטכינ ךָאנ ןיא םלוע רעד תעב ,ןיירַא ?הוש ןיא סעקַאילוה
 -טלעטש ןוא דומע ב'נופ ןזח םעד ּפָא-טּפעלש רע ? ךָאנ טנעװַאד
 -מאבעצ ךיז לָאז רע זַא ,קינַאכעמ םעד קילא טרָא ןייז ףיוא קעווא

 םהיא ןעלָאז סעקאישוה הרבח ןוא עמיטש רעווָאסַאב ןייז ףיוא ןעק
 קעוֶיַא ךיז טלעטש רעװ ?דַארַאּפ ןעצנַאג ןטימ ןעפלעהרעטנוא
 -יווצ ?תיארח-התַא , ןופ םיקוסּפ יד ןעלייטסיוא שדוקדןורֶא ם'ייב

 | ? סעקַאילוה יד ןעש
 רעליטש רעד טא ,רמז-ילכ רעד דוד-חיעש רָאנ ,טשינ רענייק

 ץנַאנ א טרָאװ ךיוה ןייק םהיא ןופ טרעה עמ סָאװ ,הבושת-לעב
 -ָאק ַא ,רעכערנ רעצנַאג א ןערָאװעג לָאמ א טימ סָאד זיא .,רהָאי
 הרבח יד ןוגינ ַא טימ סיורא-טפור רע ,רערהיפלעדער ַא ,רידנַאמ

 ןופ קוסּפ ַא טימ ןעדעי דרבכמ זיא ןוא זייווניצנייא סעקַאילוה
 : ?תיארה-התא;

 "רע ןטימ קינַאכעמ קילא בר ינרותה דבכמ ןעמ זיא ---
 : ! תיארה-התא ןופ קוסּפ ןעטש
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 ן'טימ חמ-לעב לעּפָאק בר רלדנסה ינרותה דנכמ ןעמ זיא ---
 ! תיארה-חתא ןופ קוסּפ ןעטייווצ

 רעד לעדנעמ בר קינרַאװַאמַאסח ינרותה דככמ ןעמ זיא ---
 ! תיארה-התא ןופ קוסּפ ןעטירד ן'טימ רענעכעלב

 עמ זַא ,ןעזייא ןופ רעקרַאטש ןיא ןעמ .רעטייוו ױזַא ןוא
 ,טקוק עמ ןוא טכַאל עמ .,רלודעג טָאה עמ רָאנ ! םיוא סָאד טלַאה
 סָאװ ,רעהירפ ןיוש טסייוו םלוע רעד .רעטייוו ןייז טעװ סָאװ
 -תחמש ןערהָאי-ַא-ראפ ןופ סָאד טקנעדעג עמ .רעטייוו ןייז םעוו
 -התא ןופ םיקוסּפ יד ןעלייטסיוא ן'כָאנ ןַא ,טסייוו עמ ; הרות
 יד ךיוא ןעלייטסיוא ןעמענ רמז-ילכ רעד דוד-היעש םעוװ תיארה
 ןוא ןוגינ ןעבלעז ןטימ ,סעקאילוח הרבח רעד ןעשיווצ תופקה
 עטייווצ יד ןעמעוו ןוא עטשרע יד ןעמעוו ,רדס םענעגייא ן'טימ
 ןֹוא ףוס ן'פיוא רע טזָאל ךיז רָאנ ,חפקה עטירד יד ןעמעוו ןוא
 : דובכ ּפִא ךיוא ןיילַא ךיז םינג

 רעד טימ דוד-היעש בר רמז-ילכה ינרותח דבכמ ןעמ זיא ---
 ! הפקה רעטצעל

 יד רַאפ סעקאילוה הרבח עַּלַא ךיז ןעמ טמענ םעדכָאנ ןוא | 
 -רזוע , טגניז עמ ןוא ,דָאר ַא רעמעלַאב םורַא טהעג עמ ןוא ,דנעה
 ןוא ,הרות רעד טימ ךיז טהיירפ עמ ןוא ,טצנַאט עמ ןוא ,"םילד
 טלַאה רע .הבושתילעב רעד דוד:חיעש -- ןעמעלַא ןופ רהעמ
 טעילוט עמ יװ ,ןעצרַאה םוצ טנעהָאנ הרות-רפס יד טעילוטעגוצ
 ,טסיירט א דניק ַא וצ

 -היעש טיירש --- ! הרות ס'טָאג טימ ,ןעדיא ,ךיז טהיירפ ---
 !טעילוה ,ןעדיא ,טעילוח --- .תולעּפתה ןופ ךיז רעסיוא דוד
 ! הרות ַאזט טשינ טָאה רענייק

 טימ טצנַאט עמ ןוא ,הרות רעד טימ ךיז טהיירפ עמ ןוא
 .טעילוה עמ ןוא ,טעילוה עמ ןוא ,רחיא
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 .הנוי וניבר

 !ןיירַא דָאב ןיא --- וינַאב וא
 ,ַאסטימַאּפ ,ךעלעדיא

 ,ַאסטירטסַאּפ ,ךיז ןעסיימש
 ,טיװַארּפַאּפ יקשטָאטסָאס
 ,טיװַאטסָא םַאט תורצ
 !ןיירַא דָאב ןיא -- וינַאב וא

 "ברע ןעדעי ןערעה זנוא ייב רהיא טנָאק לעדעיל סָאד טָא

 .בוט-םוי ברע ןעדעי ןוא תבש

 -רָאב ַא ,טעלטַא ןייֵא דיא ַא ,רעדעב רעד הנוי טנניז סָאד

 טימ ,ןעמערב עטכידעג עלענ טימ ,רעלעג א ,רעגירָאה א ,רעניד

 -- שידיא ףיוא בלַאה ,שי'יוג ףיוא בלַאה ,עמיטש רעסיז ַא רהחעז

 ,ןעדיא טשינ רַאפ יו ןעדיא רַאפ ,תועדה לכל ןייז וצ אצוי ידכב
 רַאפ טיובעג ,דָאב עש'להק ַא ןיא דָאב רעזנוא שטָאח םורָאװ

 -ברע עלַא טצייהעג דרעוו ןוא ,ןענעוו ס'נעדיא ןופ דלענ שידיא

 ןעפָא דָאב רעזנוא זיא ךָאד ,ןענעוו ס'נעדיא ןופ ,ךילטנענייא ,תבש

 -טנעצָארּפ םוש ַא ןהָא ןוא דעישרעטנוא םוש ַא ןחָא ,ןעמעלַא רַאפ

 ,ןעסיוו ןעלָאז יקַאט עלַא ידכב ןוא ..."עדמערפ, רַאפ עמרָאנ
 ַא ףױא ןעגנָאהעגנָא רעדעב רעד הנוי טָאה ,ייז טפור עמ ןיהואוו

 ךָאב ןיא ףיוא םעלבמע ןייֵא -- םעזעב ַא ןעקעטש ןעכיוה ץנַאג

 1 | .ןיירַא

 -עג ס'רעדעב בעד הנוי טרעהרעד ןוא םעזעב םעד ןעהעזרעד

 חיר םעד ןוא םעט םעד סנעטייצעב רעדניק עשידיא ןעלהיפ ,גנאז

 טָא ןַא ,סיוא ייז ךיז טלהָאמ סע ןוא ,דָאב ןופ נונעת םעד ןוא
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 ַא ןיא טליהעגנייַא ,קנַאב רעטשרעביוא רעד ףיוא ןיוש ייז ןעניל
 רעביא ןוא ,ערעדנַא סָאד סנייא טשינ טהעז עמ ,ץיה רעטכידעג

 ,ייז טערַאּפ ,לעמעזעב ן'טימ הנוי טניטלעװעג ,ךיוח רעד ןיא ,ייז
 טדער ןוא רעבייל ערעייז טשערד ןוא ייז טסיימש ,ייז טמעזעב

 רעגייטש ןייז יו ,שיסור ףיוא בלַאה רעכעה ייז רעביא השעמ תעב
 -ַאֹּפ ורַאּפ םעידואב תבש דובכל ,יצטַארב ,סישזרעד ,ךע, ;ןזיא

 ..."! טָאװַאד

 טלַאה רע ?ייוו ,רַאפרעד הנוי טדער שיסור ףיוא בלַאה רעכעה

 ."ריבמיס , ןופ ,"ַאיעסַאר ףעיט , ןופ ,ינָאפ ןעטכע ןייַא רַאפ ךיז

 רעד הנוי זיא ,ךילטנעגייא ,טסייה סָאד .ױזַא יקַאט זיא'ס ןוא

 ןופ יקַאט ,רעגירעזנוא ַא רָאנ ,ןעסיוו טליוו רהיא ביוא ,רעדעב

 יד ןוא ,השעמ עצנַאנ א םהיא טימ זיא'ס רָאנ .טדָאטש רעזנוא

 .רעטרעוו עצרוק ןיא ןעבענרעביא ךייַא רימ ןעליוו השעמ עניזָאד

 ."עלעיר , א ךיז ףיוא טאהעגנ הנוי טָאה -- גנַאל ןיוש --- לָאמַא
 ןַא ,טנָאז ןיילַא הנוי .עלעיד ַא רָאנ ,טשינ ןעמ סייוו --- סָאװ

 ,ענשַאיטסוּפ ַא ."עלעיד ענשאיטסוּפ , ַא ןעוװענ ןיא עלעיד יד

 ,טכירעג םוצ טכַארבעג םהיא טָאה עמ -- ענשַאיטסוּפ ןייק טשינ

 ,ןיהַא טייצ ?עקיטש שביה ַא ףיוא טקישרעפ ןוא טּפשמ"ענּפָא

 םהיא טָאה עמ ןעדייס ,ןעדיא ןייק ןיירא טשינ טזָאל עמ ואוו

 ןוא ןעגנַאנעגקעװַא ןיא טייצ יד זַא ןוא .הבננ ַא טימ טּפאחעג

 רעזנוא םהיא טָאה ,קירוצ ןערהעקמוא טפרַאדעב ךיז טָאה הנוי
 ,ןעביירשוצוצ טָאהענ קשח קראטש ױזַא טשינ וליפא טדָאטש

 "קינריבמיס רעד הנוי, ןוא ,ןעבירשענוצ ךָאד םהיא טָאה עמ ןוא

 טדָאטש ןיא רעבָא רע טָאה רעגירעזנוא ַא קירוצ ןערָאװעג זיא

 -עצ ךיז ןיא ןעמ ;ענינייז ןופ םענייק ןיוש ןעפָארטעג טשינ

 .ןעברָאטשענקעװַא ןיא רעד ,ןערהָאפענסױרַא ןיא רעד ; ןעכָארק

 .שרדמ-תיב ןיא טייצ עטשרע יד ןעטלַאהעגפױא ךיז רע טָאה

 ,ןייז לָאז טדערעגסיוא טשינ ,שרדמ-תיב ןיא ןוהט ןָאק סָאװ רָאנ

 ןייק רַאפ םלצ ןייק טשינ טסייוו סָאװ ,ץראה-םע ןייֵַא דיא ַא

 ןעכַאלוצּפָא ףיוא םיצל יד רַאפ ףָאטש ןעוועג רָאנ ןיא סע ?פלא
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 .רעדנָאב א יװ טצעז ,ירבע טגָאז קינריבמיס ַא דיא ַא יוזַא יו

 עבָארג עלַא יו ,בעיל הנוי אמתסמ טָאה ,סיעכהלדוצ-ףיוא יוװ ןוא

 טלעװ עצנַאג יד ידכב ,לוק ַא ףיוא ךיוה אקוד ןענוװַאד ,ןעגנוי

 טלָאמעד טא .ירבע לעקיטש ןייק טשינ ןעק רע זַא ,ןעסיוו לָאז
 ,"הנוי וניב ר, ןעמָאנ ן'טימ טניורקעג הרבח םהיא סָאד טָאה

 | .ןעטסָאמעגנָא יו םהיא רַאפ זיא סָאװ

 קעװַא ,לחומ טייז ,טשרָאקַא ךיז טצעז ! הנְוי וניבר ,ונ ---
 עטייוו יד ןופ סיּפע זנוא טלהעצרעד ןוא ןעוויוא ם'ייב ָאד טָא
 ,ךיא טקורעצ !ץרא ךרד ,םייל עננוי ..,ריבמיס ןופ ,תונידמ

 ...! ן'הנוי וניבר רַאפ טרָא ןייַא טכַאמ ,ךייַא טשטעווק

 ,םהיא םודַא --- חרבח ןוא ,קעװַא ךיז טצעז "הנוי וניבר  ןוא

 יד ןופ ,תונידמ עטייוו יד ןופ תוישעמ ייז טלהעצרעד רע ןוא

 ,טײברַא ןעמ טָאװ ,טיײברַא רעד ןופ ןוא ,ןעטרָאד סָאװ ,ןעטלעק

 עמ סָאװ ,ןענָאלש ם'נופ ןוא ,טסע ןעמ סָאװ ,ןעסע ם'נופ ןוא

 -ענוצ לייט ַא ,תמא לייט ַא ָאד ןיא תוישעמ יד ןיא .,טנַאלש

 טימ וצ ךיז טרעה הרבח רָאנ ,עיזַאטנַאפ ס'הנוי ןופ ןעצלָאמש

 ןיא טָאה "הנוי וניבר, םורָאװ ,ןענינעגרעפ טימ ןוא סערעטניא

 ,טַאלג םהיא ייב טהענ סע .ןעלהעצרעד ןָאק רע -- חכ א ךיז

 ןעביוה ואוו ןוא ןעטקַאפ סיוא ךיז ןעזָאל ואוו ,ןענעקרעד וצ טשינ

 ױזַא ,ךיז טכַאד ,ןעמ טלָאװ טכענ עצנַאנ ...סעיזַאמנַאפ ןָא ךיז

 רעד רעבָא ןיא .תוישעמ ענעש ענייז טרעהענסיוא ןוא ןעסעזענ

 ןָאק ,ןעמ טגָאז ,ןעסע ךעלּפערק .וצ ךיז טסע סע סָאװ ,ןורסח
 םינלעב רעגיצניוו ןערָאװעג זיא ,רעטייוו סָאװ .ןערעוו סאמנ ךיוא

 סיוא ןערָאװעג זיא הנוי וניבר ןוא ,תוישעמ ס'הנוי וניבר ףיוא

 -רעבוג-יצענ, רעטנַאקעב רעטלַא רעזנוא ,שמש רעד ןוא ,סחוימ

 ,"קינריבמיס ,, ן'פיוא םורק טקוקעג גנַאל ןיוש טָאה סָאװ ,"רָאטַאנ

 ענייז ןערעה טָאהעג טנייפ טשינ ךיוא טָאה ןיילַא רע שטָאח

 "ענ טָאה ןוא ןחיםוא ןייא םהיא ףיוא ןעפרָאװעג טָאה ,תוישעמ

 ןייק טשינ זיא שודק םוקמ ט :לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא טגָאז
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 לָאז ,ןעסיורד ןיא ןעפָאלש רע לָאז ,ןעפָאלש דיא ַא ליוװ .שדקה
 : ..להֹוש ןיא םהיא ייב טשינ יבַא ,ןעפָאלש טשינרָאג רע

 דעזנוא רַאפ ןעטָארטענניא ןיא טייצ ?עקיטש רעווש ַא

 סָאװ ,ריא ַא ןעוועג רע טלָאװ .טייצ ערעטיב ַא ,"הנוי וניבר,
 ילעב ַא ,רעקנַארק ַא ןעוועג שטָאח רע טלָאװ רעדָא ,ןענרעל ןעק
 פעסיז , ,רעגײטשא ,יוװ ,רהָאי עצרַאווש ידלַא וצ ,עקילַאק ַא ,םומ
 לאפר בר, ,לשמל ,יוװ ,דיא ַא ןענופעג ןיוש ךיז טכָאװ ,"דרוי רעד

 טגרָאז רע יוװ ,טגרָאזעג םהיא רַאפ ךיז טלָאװ סָאװ ,"חינשמ-לעב

 .טַאלג ,סיעכחל-וצ ףיוא ,רעבָא רע זיא ,טייל עמערָא ערעדנַא רַאפ
 ,םייוג ןהעצ יװ רָאנ ,יונ ןייא יו טשינ ,קרַאטש ןוא דנוזענ ןוא
 ! ּטָאק םעד ּפֶא םהיא טקַאה שטָאח ,טשינ רע ןָאק ןעלטעב ןהעג ןוא

 -וצ קַאלװק ַא טימ שרדמ-תיב ם'ייב ןעסיורד ןיא גידנעניל

 ףיוא טשינ ךיז טָאה סָאװ ,"הנוי וניבר, רעזנוא טָאה ,סנעּפָאק
 ןיילק ַא יװ ,"הנידמ רעטייוו רענעי ךָאנ טקנעברעפ סעוװָאטַאק

 סָאד םולהח ןיא ןעהעזעג ?ָאמ ןייא טשינ ,עמַאמ א ךָאנ דניק

 ,ןעיינש ןוא סעניאט ןופ דנַאל עטלַאק סָאד ,עיירפ סָאד ,עטיירב

 טָאה חור רעכלעוו , --- ןייבעג סָאד ןעטלָאשרעפ ךיז טָאה רע ןוא

 ַאזַא ןיא ,"ַאנידָאר, ןייז ףיוא ,רעהַא ןענָארט וצ טכַארבעג םהיא
 יד יװ ,ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא ןעניל ןעדיא ואוו ,ךָאל ַא ,קעה
 ...1? ןערעוו וצ טקיטשרעד ףיוא ,לעסעפ ַא ןיא גנירעה

 .םענייק טשינ טזָאלרעפ רעבָא םלוע-לשדונובר רעטונג רעד

 ."הנוי וניבר, ןעדנעלע ןעמערָא ן'פיוא ךיוא טייצ ַא ןעמוקעג
 טָאה רענייק טשינ ,רע טשינ סָאװ ,סילג ַא ןעפָארטעג טָאה םהיא

 ןעבָאה לָאז ,רעדעב רעטְלַא רעד ,ןרחא בד :טכירעג ףיורעד ךיז
 -ענקעוַא זיא ,(דיא רעכילרהע ןייַא ןעוועג) ןדעדױג ןעניטכיל א
 ףיוא סנַאקַאװ עיירפ ַא טדָאטש ןיא ןעבילבענ זיא'ס ןוא ,ןעגנַאג

 "יו ,רעטערטרעפ ןערעסעב ַא ךָאנ ןעבָאה ןעד ןעמ ףרַאד .רעדעב ַא
 .םימשה ןמ רָאנ יקַאט ןעוועג זיא'ס ? ?הנוי וניבר,

 .ףעד טנָאז ױזַא -- !אָאר על וויוו --- רָאמ .ע ַאָאר על --

 --.ןעברַאטשעג ןיא גינעק רעד :ןזיא שטייט רעד .זיוצנַארפ
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 -- ףױרַא רערעדנַא רעד ,ּפָארַא ךלמ ןייא .נינעק רעד לָאז ןעבעל

 | ,לעטלעוו ס'טָאג ףיוא סע ךיז טרהיפ ױזַא טָא

 -- יירעדעב ןופ ןהָאפ יד טלַאה "הנוי וניבר , ךיוה טייוו יו

 -העצרע רעגיזָאד רעד ןופ ביֹוהְנֶא ם'ניא ןעהעזעג רימ ןעבָאה סָאד
 --- וינַאב וא, םלוע םעד ןעפור ןייז ןופ ןוא ןעגניז ןייז ןופ גנול

 יד .רסיע רעד זנוא ייב רעבָא זיא סָאד טשינ ."ןיירַא דָאב ןיא
 יד ןופ רענייא זיא "הנוי וניבר, רעד טָא סָאװ ,זיא ךַאזטּפױה
 רעטמהירעב רעזנוא ןיא עניטכיט עמַאס ןוא עכיליירפ עמאס

 ױזַא יו ,טקוקעגנָא טשינ טָאה סע רעו .?סעקַאילוה הרבח,

 טשינ סנעש ןייק טָאה רעד ,הרות-תחמש טעילוה "הנוי וניבר,
 ףיוא רעטקישרעפ} ַא ןעוועג ןיילַא ןיא סָאװ ,דיא ַא ,ןעהעזעג
 ,ךרּפ-תדובע לכ ןָאהטענ ,"עקשטַאט טייברַאעג , ןיילַא ,"ריבמיס
 ,"ונידַאר ַאנ, קירוצ םולשב ןעמוקענ ןוא טייצ ןייז ןעוועגסיוא

 ןייז טשינ רע לָאז ,ןעדיא ענייז ןעשיווצ ,ןיירַא טדָאטש ןייז ןיא
 ןעבוילָאה ,ךיז ןעשוק ןעמעלַא ןעּפַאחמורַא טשינ רע לָאז ? ךיליירפ
 "! ןייוו לעזעלג א ךָאנ ןַא רימ טסיג ,עימידָאר יקיטַארב ,ךע, -- ךיז

 ,ןעבעל ןייז ןיא לעיפ ױזַא ןענַאטשענסיוא זיא סָאװ ,דיא ַא

 דיּפ ןוא עינָאק אנ, ,ךיז ףיוא טגָאז הנוי יוװ ,ןעוועג ןיוש זיא סָאװ

 אזא ייב ץרַאה סָאד ןעמעלַא ןעדערסיוא טשינ רע לָאז ,"םָאינָאק
 םירוסי ,תורצ עגיטנייה עלַא ןופ ןעכַאלסױא ךיז ,טייצ רעטכעלש

 ? תולג ןוא

 .ףיוא "הנוי וניבר, סיוא ךיז ט'הנעט --- ! יצטַארב ,ךע --

 -- תוריזנ ! ַאדעיב עינ --- תורצ -- .ךַארּפש רעטשימעג ןייז

 -- ןעוועג רימ ןענעז ןעדיא !טַאװעילּפַאנ -- תולג { יקַאיטסוּפ

 -ַאד ןוא ,םייחל --- ומָאטָאּפ ַא ...ןעביילב רימ ןעלעוו ןעדיא ןוא
 ! סכיליירפ ַא הרות-תחמש דובכל עיטיַאװ

 ןוא ,רעדעב א יװ יקַאט רהעמ טשינ זיא "הנוי זניבר , ,תמא

 ריא ַא !ךָאד רע ןזיא דיא ַא רעבָא .וצרעד "קינריבמיס , ַא ךָאנ

 בוט"םוי רעייז ןעד זיא ! ירעבָאּפ טרָאשט ,ןעדיא עֶלַא טימ ךיילנ
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 ?החמש ןייז טשינ החמש רעייז ןעד זיא ? בוט-םוי ןייז םשינ
 ? הרות ןייז טשינ הרות רעייז ןעד זיא

 ,לעַארזיא ,ַאיסיודַאר

 ! הרות-תחמש  ַאינדָאוװעס

 ףעטסכעה ןייז ףיוא רעדעב רעד "הנוי וניבר, טגניז ױזַא
 ןעשינָאפ טכע ן'פיוא ,שטיווק ן'טימ ןוא קַאנק ן'טימ ,עװַאטקָא
 רעדָא סעקַאילוה הרבח רעד ןופ רעצימע זָאל -- ֹונֵא ןוא ,רעגייטש
 טיט טָא םהיא טימ ןעצנַאטטימ ןעלעוו טשינ םלוע ןעגירעביא ם'נופ
 ןעד ךיז טעװ רעװ ,ןיינ ! ןוגינ ןעניד'חרות-תחמש ןעשינָאפ םעד
 פיו סָאװ ,רעד ןעדיס ?ןוהט וצ סעכלעזַא ןעלעטשנייַא
 םענ ַא םהיא טעוז סָאװ ,דנַאה ענירָאה ?ס'הנוי וניבר, ןעכוזרעפ
 ףעכיילג ןיוש .ןירַא ןהָאק ןיא ןהעג לָאז רע ,דלַאװג טימ ןוחט
 ןעכיליירפ ןעגיזָאד םעד םהיא טימ ןעהעג עלַא ןוא .ןעטוג םימ
 עלַא ,ןעצנַאט עלַא ,ןעקסעילּפ עֶלַא ,ןעגניז עלַא .ץנַאט ןעשיסור
 רעכעה ןוא ןעמעלַא ןופ רהעמ ןוא .בוט-םוי ן'טימ חמשמ ךיז ןענעז
 ,שיסור ףיוא בלַאה ,לוק "ס'הנוי וניבר, ךיז טרעה ןעמעֶלַא ןופ
 : שידיא ףיוא בלַאה

 ,לעַארזיא ,איסיודַאר
 ; חרות-תחמש ַאינדָאוװעס
 --- יריביס וויא עשזַאד
 ..!? ארומ ךיא בָאה ןעמעוו רַאפ

 ןעריא ןוא ,רעסַאװ יו ױזַא ,ןעפנָארב ךיז טסיג סע ןוא
 .קע ןייֵא ןחֶא ןעילוה ןעדיא ,ןע'רוכש ןעדיא ,ןעקנירט




